
8102/10/81 :ךיראת

טלפמוק יריחמב זרכמ

64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018 טלפמוק יריחמב זרכמ
דף מס':     002 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת ל   ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.1 ק ר פ 

ם י ל י ב ו מ  100.80.1 ק ר פ  ת ת 

םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ 1.08.001.0180
 500.00 מ"מ 05 רטוקב )"הרבוק"( רטמ 

םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ 1.08.001.0190
 1900.00 מ"מ 08 רטוקב )"הרבוק"( רטמ 

םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ 1.08.001.0200
 400.00 מ"מ 011 רטוקב )"הרבוק"( רטמ 

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 1.08.001.0310
 300.00 מ"מ 3.5 ןפוד יבוע ,מ"מ 011 ינוציח רטמ 

םיליבומ 100.80.1 כ"הס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  200.80.1 ק ר פ  ת ת 

וא ר"ממ 5.2X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 1.08.002.0030
5.2X3 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 500.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ 

וא ר"ממ 5.2X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 1.08.002.0040
5.2X5 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 200.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ 

6X5 וא ר"ממ 6X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 1.08.002.0110
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 1800.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ 

ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 1.08.002.0190
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ

 300.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ 

ר"ממ 52X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 1.08.002.0310
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ

 200.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ 

ר"ממ 05X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 1.08.002.0350
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ

 250.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ 

דע ר"ממ 5.2X01 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 1.08.002.0910
5.2X21 תוחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 100.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע תולעתב רטמ 

 1800.00 ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  1.08.002.1100

תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תפומ 1.08.002.1430
 10.00 ר"ממ 61X5 דע םיכתחב םילבכל םימ רטמ 

200.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     003 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס 1.08.002.1470
 95.00 ר"ממ 61+52X3 ךתח דע םילבכל םימ 'חי 

5 דע גוס לכמ VK1  לבכל םירוביח תפומ 1.08.002.1510
03 דע דוקיפ לבכ וא ר"ממ 61 דע א"כ םיכילומ
5.2 םיכילומ 02 דע וא ר"ממ 5.1  םיכילומ

 15.00 .ר"ממ 'חי 
םיכילומו םילבכ 200.80.1 כ"הס

ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  300.80.1 ק ר פ  ת ת 
ת ו י נ ב ו 

04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 1.08.003.0010
בצמה תרזחה תוברל מ"ס 09 קמוע מ"ס

 1800.00 הדובעה ףוסב ותומדקל רטמ 

לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 1.08.003.0020
תרזחה תוברל מ"ס 09 קמוע ,מ"ס 08 דעו 04

 200.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה רטמ 

קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות 1.08.003.0040
04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל

 500.00 מ"ס רטמ 

קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות 1.08.003.0050
בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל

 50.00 מ"ס 08 דעו 04 לעמ רטמ 

תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות 1.08.003.0070
טלפסא שיבכ תייצח רובע מ"ס 04 בחורב

 100.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 

תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות 1.08.003.0080
תייצח רובע מ"ס 08 דעו מ"ס 04 לעמ בחורב

 100.00 ותומדקל בצמה תרזחהו טלפסא שיבכ רטמ 

ןוטבמ מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ תביצח 1.08.003.0170
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ

 2.00 .רוניצה תוברל ,'ץניא 6 דע רטוקב 'חי 

תוארוה יפל םיידי תדובעב הביצח וא/ו הריפח 1.08.003.0200
 40.00 דבלב בתכב חקפמה ק"מ 

300.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     004 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

תורטמלו למשח תוחולל המדאב ןוטב תודוסי 1.08.003.0210
,03-ב ןוטבמ םיקוצי ,'מ 1 דע קמועב,תורחא
מ"ס 02 יבועב ילאיצנטופיווקא חטשמ תוברל
'מ 1 לש קחרמבו רטפוקילהב לחומ ןייוזמ ןוטב
םילוורשל תונכהו , חולה לש ףקיהבו תיזחהמ
םילוורש( השירד יפל רטוקבו תומכב םילבכל

 2.00 )דרפנב ודדמיי ק"מ 

מ"ס 06 דע רטוקב םיימורט הרקב יאת 1.08.003.0260
ןוט 5.21 הסכמ תוברל ,מ"ס 001 דע קמועבו

 10.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט ףקומ 'חי 

קמועבו מ"ס 08 רטוקב םיימורט הרקב יאת 1.08.003.0270
ףקומ ןוט 5.21 הסכמ תוברל מ"ס 521 דע

 10.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי 

קמועבו מ"ס 001 רטוקב םיימורט הרקב יאת 1.08.003.0280
ףקומ ןוט 5.21 הסכמ תוברל מ"ס 051 דע

 2.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי 

דע רטוקב םיימורט הרקב יאתל ריחמ תפסות 1.08.003.0300
 22.00 ןוט 04 הסכמו הרקת  רובע מ"ס 001 'חי 

מ"ס 02 ןפוד יבועב למשח חולל ןוטב תחמוג 1.08.003.0420
קמוע, 'מ 5.1 הבוג,'מ 7.0 יקנ בחור,תוחפל

 2.00 .ןוטב דוסיל ןוגיע תוברל , 'מ 4.0 יקנ 'חי 

םיפסונ ר"מ לכל ןוטב תחמוגל ריחמ תפסות 1.08.003.0430
 1.20 ושרדיש ר"מ 

ןוגגל למשח חולל ןוטב תחמוגל ריחמ תפסות 1.08.003.0440
 2.00 .שרדייש בחור לכבו קמועה לכל ןוטבמ 'חי 

21 הבוגב ינוק לוגע הרואת דומעל ןוטב דוסי 1.08.003.0500
רטמ 8 הבוגב עלוצמ ינוק לוגע דומעל וא 'מ
ללוכ מ"ס 051/001/001 תודימב 03-ב ןוטבמ
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח
לכו םינגומו םירבוחמ ןוגיע יגרב ללוכ ,תינכות

 60.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי 

הקיצי רובע ל"נה דוסיה ריחמל תפסות 1.08.003.0510
ינפ לעמ מ"ס 05 דע דוסיה ךשמהל תינבתב

 25.00 'פמוק שיבכה

רבעמ אתל השדח תיעקרק תת תרנצ רוביח 1.08.003.0520
,הריפחה ,ןוקיתה ,חתפה תביצח ללוכ ,םייק

 2.00 'פמוק 'וכו יוסיכה
תוינבו תוקיצי תוריפח 300.80.1 כ"הס

קובץ: חניון 15,22,46  .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     005 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  400.80.1 ק ר פ  ת ת 
ה ר ו א ת ל 

רטמ 8 הבוגב קזוחמ עלוצמ ינוק לוגע דומע 1.08.004.0270
תרצות תמגודכ תומלצמל .ת.ש.ר טרדנטסב

 6.00 .ה.ל.פ 'חי 

רטמ 21 הבוגב קזוחמ עלוצמ ינוק לוגע דומע 1.08.004.0275
תרצות תמגודכ תומלצמל .ת.ש.ר טרדנטסב

 6.00 .ה.ל.פ 'חי 

ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע 1.08.004.0280
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה
21 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב
ט"קמ תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ
תרצותמ וא ,"תורוא שעג" תרצות ,10050215

 50.00 .רשואמ ע"ש וא .ה.ל.פ 'חי 

ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז 1.08.004.0350
תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב
תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל

 5.00 .רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ וא "תורוא שעג" 'חי 

ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז 1.08.004.0360
תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב
,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל

 45.00 .רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ וא "תורוא שעג" תרצות 'חי 

 3.00 .)הרואת יפוג 3 -ל( תשלושמ ךא ל"נכ עורז 'חי  1.08.004.0370

 2.00 .)הרואת יפוג 4 -ל( תעבורמ ךא ל"נכ עורז 'חי  1.08.004.0380
הרואתל תועורזו םידומע 400.80.1 כ"הס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  500.80.1 ק ר פ  ת ת 
ם י ר ז י ב א ו 

ןיירושמ רטסאילופ זגראמ יונב חולל הנבמ 1.08.005.0440
 10.00 ר"מ 07.0 דע 14.0 -מ לדוגב תוחפל 955PI 'חי 

ןיירושמ רטסאילופ זגראמ יונב חולל הנבמ 1.08.005.0460
 2.00 ר"מ 2 דע 1.1 -מ לדוגב תוחפל 955PI 'חי 

1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 1 ז"אמ 1.08.005.0530
 10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי 

3 רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ 1.08.005.0620
 10.00 רפמאוליק 51 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי 

500.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     006 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

הנגה םע רפמא 52X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ 1.08.005.0740
לדוגל םאתהב קותינ רשוכו השירד יפל תימרת
לבגומ יתלב קותינ רשוכ(תימרתה הנגהה
10   קותינ רשוכו רפמא 4 דע תימרת הנגהב
,)רפמא 4 לעמ תימרת הנגהב רפמאוליק
תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ
M52P םגד וא,רלימ רנקולק לש MZKP םגד
דנא רכרפש לש 3ATK םגד וא ,ןר'ג ןילרמ לש

 2.00 ע"ש וא,ו ש 'חי 

הנגה םע רפמא 36X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ 1.08.005.0770
52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ,רפמאוליק

 2.00 תנווכתמ 'חי 

CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ 1.08.005.1210
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ טלוו 032
,תוחפל תולועפ ןוילימל רפמא 52 דע לש ףוצר

 5.00 םינוש םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב 'חי 

םע CAV 032 דע חתמל לילס ילעב םירסממ 1.08.005.1370
דע חתמב רפמא 5 םינוש םיגוס םיעגמ 4

 10.00 טלוו CAV 032 'חי 

והשלכ גוסמ דוקיפ רסממל ריחמ תפסות 1.08.005.1410
 10.00 .)השירד יפל( והשלכ CD חתמב לעופה לילסל 'חי 

תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ ירסממ 1.08.005.1560
 6.00 )שרדייכ( רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי 

תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטוק 4 תחפ ירסממ 1.08.005.1570
 2.00 )שרדייכ( רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי 

הסכמ תוברל ,חולב תועוקש DEL ןומיס תורונ 1.08.005.1760
 3.00 מ"מ 22 רטוקב תגרבתמ תינועבצ השדעמ 'חי 

001 דע 36 -מ ת"מאמ תנקתהל ריחמ תפסות 1.08.005.1960
 1.00 םייק למשח חולב רפמא 'חי 

םינקתומ ילארשי םגד רפמא 61X3 עקת יתב 1.08.005.2010
 20.00 יטרדנטס ספ לע חולב 'חי 

"RYG & SIDNAL" תמגודכ ימונורטסא ןועש 1.08.005.2140
 1.00 .ע"ש וא BZK 12 םגד 'חי 

'א 23 דע םרזל יזאפ דח CRH םיכיתנ קתנמ 1.08.005.2170
 1.00 .םיכיתנ םע 'חי 

 5.00 םיבצמ 4 יבטק דח דוקיפ ררוב 'חי  1.08.005.3000
500.80.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: חניון 15,22,46  .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     007 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

,"רדיינש" תרצותמ DI-002 םגד הרואת רקב 1.08.005.3010
 1.00 חולה ןפודב ןקתומ רוא ןשייח ללוכ 'חי 

םירזיבאו למשח תוחול 500.80.1 כ"הס

ם י ס נ פ  700.80.1 ק ר פ  ת ת 

תוקידבב ודמעיו ורצויי הקלדהה דויצו םיסנפה
.הנורחאה ותרודהמב 02 - י"ת ילארשיה ןקתה
הנמ תקידב םיללוכ דויצהו םיסנפה יריחמ
תקידבו ןרציה לעפמב קפוסמה חולשמהמ
תוירחאה .חקפמה תשירד יפל חטשב תומיא
,תוחפל םינש 01-ל היהת הרואתה ףוגל
םינש 5 ךשמל היהת הקלדהה דויצל תוירחא
.תוחפל

DEL םגד תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג 1.08.007.0010
2-OECET תרצותמ REDERHCS )קוויש
הפולח( וא ,W081 DEL ,K0004 )"טייליטיס"
RN 07L27-QETIVIC םגד הרואת ףוג )ל"נל
קוויש( HT W251 DELNRO תרצותמ

 95.00 )"דריל ץינייטש" 'חי 
םיסנפ 700.80.1 כ"הס

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  800.80.1 ק ר פ  ת ת 

םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא 1.08.008.0060
'מ 3 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ

ןוטב תחוש תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת
םע מ"ס 05 קמועבו מ"ס 06 רטוקב םורט

 10.00 קזוח ןוט 5.21 ןוטב הסכמ 'חי 

5.1 לכל הקראה תדורטקלאל ריחמ תפסות 1.08.008.0070
תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטומ לש םיפסונ א"מ
,עקרקב תיכנא םיעוקתה מ"מ 91 רטוקב

 10.00 םיוולנה םירזיבאה לכ תוברל 'חי 

אלש תודובעב יאלמשח לש י'גרב הדובע תעש 1.08.008.0080
עצוממ ריחמה .תויומכה בתכב וללכנ

 40.00 רזועו ךמסומ יאלמשחל ע"ש 
תונגהו תוקראה 800.80.1 כ"הס

הרואתל  למשח תודובע 80.1 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     008 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.1 ק ר פ 

י נ ב א ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  100.04.1 ק ר פ  ת ת 
ה פ ש 

הקפסא םיללוכ הז קרפב םיטנמלאה לכ
הנקתהו

ןבלמ ,מ"ס 6 יבוע תובלתשמ םינבאב ףוציר 1.40.001.0020
לש  ,מ"ס  02/02 עוביר  ,מ"ס  02/01
,ינועבצ וא/ו רופא רמג ,ע"ש וא ןייטשרקא

 3800.00 הנקתהו הקפסא-  מ"ס 4 יבוע לוח עצמ תוברל ר"מ 

71/52/001 תודימב םורט ןוטבמ הפש ינבא 1.40.001.0040
 3000.00 )ןוטבמ בגו דוסי  ללוכ( מ"ס רטמ 

מ"ס 01/02/001 תודימב םורט ןוטבמ ןג ינבא 1.40.001.0050
 500.00 )ןוטבמ בגו דוסי ללוכ( רטמ 

תודימב םורט ןוטבמ )רבעמ( תכמנומ ןבא 1.40.001.0070
 30.00 )ןוטבמ בגו דוסי ללוכ( מ"ס 51/32/05 רטמ 

םע( עבצ םע ןווגב,םירוויעל ןומיס ןבא ףוציר 1.40.001.0090
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב

 50.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ 

תודימב המורט תיעופיש וד/דח  הלעת ןבא 1.40.001.0110
 250.00 רופא ןווגב מ"ס 01/03 רטמ 

הפש ינבאו ףוציר תודובע 100.04.1 כ"הס

רתאה חותיפ 04.1 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     009 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ו ל ס מ ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.1 ק ר פ 

ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  000.15.1 ק ר פ  ת ת 

0.15 קרפ תת

דויצה תלבוהו ליעפמ ללוכ ינכמ דויצל ריחמ
רתאה מ/ל
תוימוי תודובע 000.15.1 כ"הס

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.15.1 ק ר פ  ת ת 
ק ו ר י פ ו 

 3750.00 רקעמ רמוחב םיבשע תרבדה ר"מ  1.51.001.0010

תוברל( מ"ס  02 דע קמועל םיחטש ףושיח 1.51.001.0020
)מ"ס 01 דע עזג יבועב םיצעו םיחיש תריקע
רשואמ הכיפש םוקמל רמוחה קוליס תוברל

51500.00 הכיפש תרגא םולשת ללוכ ר"מ 

 200.00 םייק טלפסא הצק )רוסינ( ךותיח רטמ  1.51.001.0030

רמוחה קוליס ללוכ  טלפסא תובכש קוריפ 1.51.001.0040
 8000.00 רשואמ הכיפש םוקמל ר"מ 

ללוכ גוס לכמ םימייק םיאתו תוחוש קורפ 1.51.001.0050
 10.00 רשואמ הכיפש םוקמל קוליס 'חי 

 5800.00 מ"ס 6 - 0 לש ללוכ קמועל ףוצריק ר"מ  1.51.001.0080

 15.00 ןנכותמ הבוגל גוס לכמ תוחוש הבוג תמאתה 'חי  1.51.001.0170

םוקמל םימייק םיטלשו םירורמת קוליסו קורפ 1.51.001.0200
 30.00 רשואמ הכיפש 'חי 

קוריפו הנכה תודובע 100.15.1 כ"הס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  200.15.1 ק ר פ  ת ת 

95000.00 רופחה רמוחה קוליסו  חטשב  הריפח ק"מ  1.51.002.0010

יולימ וא ץוחבמ אבומ ררבנ רמוחמ יולימ 1.51.002.0040
רקובמ קודיה ללוכ ,אבומ םוטא יטרניא רמוחמ
תולעת , םישיבכב - מ"ס 02 דע לש תובכשב
תחתמו )עקרק תפלחה( םימ יריבעמל

55000.00 .דחואימה טרפמה תשירדל םאתהב .תודוסיל ק"מ 

ילגר שבכמב תיתסרח עקרקב תיתש קודיה 1.51.002.0060
51500.00 .דחואימה טרפמה תשירדל םאתהב .שבכ ר"מ 

200.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     010 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

שושיג ךרוצל )'מ 5.2 קמוע דע( הריהז הריפח 1.51.002.0110
תויתשת ,םילבכ ,םילוורש תרנצ יוליגל
וניאש חטשב ,םימייק םייעקרק-תת םינקתמו

םייקה בצמה תרזחה  ללוכ טלפסא הפוצמ
 200.00 .רשואמ הכיפש רתאל רמוח ףדוע קוליסו רטמ 

רפע תודובע 200.15.1 כ"הס

ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  300.15.1 ק ר פ  ת ת 

ללוכ הנתשמ וא דיחא יבועב 'א גוס עצמ 1.51.003.0010
02 דע לש תובכשב קדוהמ םיילוש תמלשה

20000.00 מ"ס ק"מ 

 1000.00 םייק עצמ קודיהו דוביע ר"מ  1.51.003.0020
םיעצמ תודובע 300.15.1 כ"הס

ם י ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  400.15.1 ק ר פ  ת ת 

0.1 רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 1.51.004.0010
53000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ 

3.0 רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ 1.51.004.0020
47000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ 

גוריד תפופצ 1"  תרשקמ תבורעתמ הבכש 1.51.004.0140
47000.00 מ"ס 6 יבועב ר"מ 

ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב 1.51.004.0170
53000.00 מ"ס 4 יבועב "4/3 ר"מ 

םיטלפסא תודובע 400.15.1 כ"הס

ר ו ר מ ת  ,ט ו ל י ש  700.15.1 ק ר פ  ת ת 
ה ע י ב צ ו 

דומע ללוכ ןיעידומ ,הירוה ,הרהזא ירורמת 1.51.007.0060
ןוטב דוסיו מ"מ  2.2  ןפוד  יבוע  3" רטוקב
טלוב דומעה .מ"ס 04/04/04 תודימב 02-ב

 30.00 'מ 5.2 'חי 

 2000.00 .אלמ ןבל מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  1.51.007.0100

05 בחורב הייצח ירבעמ וא הריצע יווק תעיבצ 1.51.007.0120
 150.00 מ"ס ר"מ 

 110.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  1.51.007.0130

 45.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  1.51.007.0140

700.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     011 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

 1500.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  1.51.007.0150

הטישב ךרוא יספ ןומיס לש תותימצל הרסה 1.51.007.0170
 1000.00 תרשואמ רטמ 

העיבצו רורמת ,טוליש 700.15.1 כ"הס

םילולסמו םישיבכ תלילס 15.1 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     012 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ ו  ל ו ע ת  75.1 ק ר פ 

ז ו ק י נ ו  ל ו ע ת  100.75.1 ק ר פ  ת ת 

יולימו החנה , הריפח תללוכ הדובעה : הרעה
תרזחה( תיתש הבוג דע רופחה רמוחב רזוח
.)ותומדקל בצמה

ףסונ קמוע 'מ 1 לכ רובע %01 תפסות : הרעה
'מ 52.3 לעמ

דרפנב ומלושי ןוטב תפיטעו הזר ןוטב : הרעה

קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ 1.57.001.0040
 80.00 2.75 רטמ 

קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ 1.57.001.0140
 150.00 2.75 רטמ 

קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ 1.57.001.0230
 300.00 2.75 רטמ 

תוימורט תוילוחמ תעבורמ הרקב תחוש 1.57.001.0400
הסכמו עוקיש את םע 'מ 1*1 םינפ תודימב
לכו הכירד יבלש 004D ןיממ 05 רטוק ב.ב

 3.00 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב םירזיבאה 'חי 

 6.00 'מ 8.1*2.1 תודימב ל"נכ 'חי  1.57.001.0410
זוקינו לועת 100.75.1 כ"הס

זוקינו לועת 75.1 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     013 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  85.1 ק ר פ 

ם י ר י פ ש  ם י מ  'ע מ  100.85.1 ק ר פ  ת ת 
)ה ל ו ח כ (

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 1.58.001.0010
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 002 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 130.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 1.58.001.0020
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 061 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 300.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

002 דע רטוק לכב םימ תורוניצל ןוטב תפיטע 1.58.001.0030
 20.00 מ"טמב טרופמכו ,תוינכותה יפל )ללוכ( מ"מ רטמ 

8" רטוקב הדלפ יושע יליע םימ למג עוציב 1.58.001.0040
תותשק ,הדלפל בלוצמ EPDH  רבעמ ללוכ
,םינוש םיחפס ,תרנצ יעטק ,תויופעתסהו

ןוטבמ ןוגיע קולב ,העיבצ ,םיכותיר ,םינגוא
תודובעה רתי לכו עקרקל תחתמ תיוזב
ללוכ אל( 'טרפה תינכות יפל תושרדנה
לא ,ריווא ימותסש ,םיפוגמ ןוגכ םירזיבא
טרופמכו ,תינכת יפ לע )םימ ידמו םירזוח

 1.00 מ"טמב 'חי 

6" רטוקב הדלפ יושע יליע םימ למג עוציב 1.58.001.0050
תותשק ,הדלפל בלוצמ EPDH  רבעמ ללוכ
,םינוש םיחפס ,תרנצ יעטק ,תויופעתסהו

ןוטבמ ןוגיע קולב ,העיבצ ,םיכותיר ,םינגוא
תודובעה רתי לכו עקרקל תחתמ תיוזב
ללוכ אל( 'טרפה תינכות יפל תושרדנה
לא ,ריווא ימותסש ,םיפוגמ ןוגכ םירזיבא
טרופמכו ,תינכת יפ לע )םימ ידמו םירזוח

 2.00 מ"טמב 'חי 

לאפר תרצותמ זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 1.58.001.0060
יושע ריצ םע 8" רטוקב ע"ווש וא SRT םגד
,םיידגנ םינגואו םינוגיע ,L613 מ"בלפ
טרופמכ לכהו תיעקרק תת וא תיליע הנקתהב

 1.00 מ"טמב 'חי 

לאפר תרצותמ זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 1.58.001.0070
יושע ריצ םע 6" רטוקב ע"ווש וא SRT םגד
,םיידגנ םינגואו םינוגיע ,L613 מ"בלפ
טרופמכ לכהו תיעקרק תת וא תיליע הנקתהב

 2.00 מ"טמב 'חי 

100.85.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     014 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

וא D-050 י.ר.א תרצות 2" ריווא םותסש 1.58.001.0080
םיחפס  2" ירודכ ףוגמ ללוכ ןגואמ ע"ווש
וקל רוביח,םיכותיר ,תוגרבה ,ףקזו םינגוא

 3.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תומלשב 'חי 

בטקוא" םגד 6" רטוק ינוסרטלואםימ דמ 1.58.001.0090
005-R" ץחלל םינגוא םע רוגס ע"ווש וא
תינכת יפ לע לכהו 'מטא 61 לש הדובע

 2.00 'פמוק מ"טמב טרופמכו

ןגואו ףוגמ תוברל הייקשה 'עמ שארל הנכה 1.58.001.0100
יפלו מ"טמב טרופמכ לכה ,2" רטוקב רוויע

 2.00 'פמוק טרפ

רווע ןגואו ןגוא תועצמאב רוניצ הצק תריגס 1.58.001.0110
,ןימזמה גיצנ וא תינכותה פ"ע 8" רטוקב

 1.00 'פמוק מ"טמב טרופמכ

רווע ןגואו ןגוא תועצמאב רוניצ הצק תריגס 1.58.001.0120
,ןימזמה גיצנ וא תינכותה פ"ע 6" רטוקב

 2.00 'פמוק מ"טמב טרופמכ

ןנכותמ םימ וק תורבחתה רובע םולשת תפסות 1.58.001.0130
וא םימ וקל בלוצמ EPDH יושע מ"מ 002
ללכ ללוכ ,61" רטוקב םייק םימ רזיבא

 1.00 'פמוק מ"טמב טרופמכ לכהו ,תושורדה תודובעה

ןנכותמ םימ וק תורבחתה רובע םולשת תפסות 1.58.001.0140
וא םימ וקל בלוצמ EPDH יושע מ"מ 061
תודובעה ללכ ללוכ ,6" רטוקב םייק םימ רזיבא

 2.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תושורדה 'חי 

, טרדנטס טרפ יפ לע 3" הדלפמ ןומיס דומע 1.58.001.0150
,חקפמה תארוה וא תוינכותה יפ לע םוקימב

 2.00 מ"טמב טרופמכ לכהו 'חי 

יפלו ,שורדה לכ ללוכ ,רונצל הכימת לגר 1.58.001.0160
 10.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תוינכתה 'חי 

יפ לע םוקימב 8" רטוקב הדלפמ הנגה דומע 1.58.001.0170
טרופמכ לכהו ,סדנהמה תארוה וא תוינכותה

 20.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,מ"טמב 'חי 

,8" דע רטוק לכב ,לטובש םייק םימ וק קוריפ 1.58.001.0180
תרנצה לש הריפחה םוחתב וניא רשא
בצמה תרזחהו ותאצוה ,וקוריפ ,תננכותמה
לכהו ,בתכב סדנהמה תייחנה יפל ותומדקל

 50.00 מ"טמב טרופמכ רטמ 

100.85.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     015 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

הקוליס ,תמייק םימ רזיבא תחוש קוריפ 1.58.001.0190
תארוה יפל ותומדקל בצמה תרזחהו רתאהמ
םתרבעהו םירזיבאה קוריפ תוברל ,סדנהמה

 1.00 'פמוק מ"טמב טרופמכ לכהו ,ןימזמה גיצנל
)הלוחכ( םיריפש םימ 'עמ 100.85.1 כ"הס

ש א  י ו ב י כ  'ע מ  200.85.1 ק ר פ  ת ת 
)ה מ ו ד א (

דע בחורב תועוצרב םייק טלפסא קוריפו רוסינ 1.58.002.0010
 50.00 תרנצ תולעתל מ"ס 09 רטמ 

יפל לכה ,קודיהו רוזיפ תוברל טלפסא שודיח 1.58.002.0020
 50.00 מ"טמה תויחנה ר"מ 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 1.58.002.0030
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 052 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 800.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 1.58.002.0040
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 002 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 900.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 1.58.002.0050
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 061 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 50.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 1.58.002.0060
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 011 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 20.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

01" רטוקב הדלפ יושע יליע םימ למג עוציב 1.58.002.0070
תותשק ,הדלפל בלוצמ EPDH  רבעמ ללוכ
,םינוש םיחפס ,תרנצ יעטק ,תויופעתסהו

ןוטבמ ןוגיע קולב ,העיבצ ,םיכותיר ,םינגוא
תודובעה רתי לכו עקרקל תחתמ תיוזב
ללוכ אל( 'טרפה תינכות יפל תושרדנה
לא ,ריווא ימותסש ,םיפוגמ ןוגכ םירזיבא
טרופמכו ,תינכת יפ לע )םימ ידמו םירזוח

 1.00 'פמוק מ"טמב

200.85.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     016 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

8" רטוקב הדלפ יושע יליע םימ למג עוציב 1.58.002.0080
תותשק ,הדלפל בלוצמ EPDH  רבעמ ללוכ
,םינוש םיחפס ,תרנצ יעטק ,תויופעתסהו

ןוטבמ ןוגיע קולב ,העיבצ ,םיכותיר ,םינגוא
תודובעה רתי לכו עקרקל תחתמ תיוזב
ללוכ אל( 'טרפה תינכות יפל תושרדנה
לא ,ריווא ימותסש ,םיפוגמ ןוגכ םירזיבא
טרופמכו ,תינכת יפ לע )םימ ידמו םירזוח

 3.00 מ"טמב 'חי 

לאפר תרצותמ זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 1.58.002.0090
יושע ריצ םע 01" רטוקב ע"ווש וא SRT םגד
,םיידגנ םינגואו םינוגיע ,L613 מ"בלפ
טרופמכ לכהו תיעקרק תת וא תיליע הנקתהב

 2.00 מ"טמב 'חי 

לאפר תרצותמ זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 1.58.002.0100
יושע ריצ םע 8" רטוקב ע"ווש וא SRT םגד
,םיידגנ םינגואו םינוגיע ,L613 מ"בלפ
טרופמכ לכהו תיעקרק תת וא תיליע הנקתהב

 4.00 מ"טמב 'חי 

וא D-050 י.ר.א תרצות 3" ריווא םותסש 1.58.002.0110
םיחפס  3" זירט ףוגמ ללוכ ןגואמ ע"ווש
וקל רוביח,םיכותיר ,תוגרבה ,ףקזו םינגוא

 1.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תומלשב 'חי 

וא D-050 י.ר.א תרצות 2" ריווא םותסש 1.58.002.0120
םיחפס  2" ירודכ ףוגמ ללוכ ןגואמ ע"ווש
וקל רוביח,םיכותיר ,תוגרבה ,ףקזו םינגוא

 3.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תומלשב 'חי 

)תרזוח המירז ענומ( ח"זמ תבכרהו הקפסא 1.58.002.0130
,םינגואב רבוחמ 01" רטוקב הקיצי לזרבמ
ע"ווש וא ירא תרצות םיידגנ םינגוא ללוכ

 1.00 מ"טמהו תוינכתה י"פע רטוקב 'חי 

,4" רטוקב הסינכו 3" האיצי לעב שא יוביכ זרב 1.58.002.0140
וא "סמופ" תרצות ,4" הריבש ןקתמ ללוכ
הדש תושר י"ע רשואמ ע"ווש וא "לאפר"
ירבחמ ,םינגוא , 4" רטוקב ףקז ללוכ .הפועתה
,תומלשב ןוטבמ ,ןוגיע שוג ,םיחפס ,ץרוטש

 10.00 'פמוק טרפל םאתהב יפל לכהו

רווע ןגואו ןגוא תועצמאב רוניצ הצק תריגס 1.58.002.0150
,סדנהמה תייחנה וא תינכותה פ"ע 01" רטוקב

 1.00 מ"טמב טרופמכ 'חי 

200.85.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     017 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

רווע ןגואו ןגוא תועצמאב רוניצ הצק תריגס 1.58.002.0160
,סדנהמה תייחנה וא תינכותה פ"ע 8" רטוקב

 2.00 מ"טמב טרופמכ 'חי 

ןנכותמ םימ וק תורבחתה רובע םולשת תפסות 1.58.002.0170
וא םימ וקל בלוצמ EPDH יושע מ"מ 002
תודובעה ללכ ללוכ ,8" רטוקב םייק םימ רזיבא

 2.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תושורדה 'חי 

, טרדנטס טרפ יפ לע 3" הדלפמ ןומיס דומע 1.58.002.0180
,חקפמה תארוה וא תוינכותה יפ לע םוקימב

 5.00 מ"טמב טרופמכ לכהו 'חי 

יפלו שורדה לכ ללוכ ,רונצל הכימת לגר 1.58.002.0190
 10.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תוינכתה 'חי 

,8" דע רטוק לכב ,לטובש םייק םימ וק קוריפ 1.58.002.0200
תרנצה לש הריפחה םוחתב וניא רשא
בצמה תרזחהו ותאצוה ,וקוריפ ,תננכותמה
לכהו ,בתכב סדנהמה תייחנה יפל ותומדקל

 30.00 מ"טמב טרופמכ רטמ 

תרדסה ללוכ ,וקוריפו םייק טנרדיה לוטיב 1.58.002.0210
תוברל ,ותומדקל בצמה תרזחהו תרנצה
תייחנה יפל עוצבל ,ןימזמה גיצנל ותרבעה

 8.00 'פמוק מ"טמב טרופמכ לכהו ,בתכב סדנהמה
)המודא( שא יוביכ 'עמ 200.85.1 כ"הס

ב ו י ב  'ע מ  300.85.1 ק ר פ  ת ת 

לכב תמייק החוש לש הרקת הבוג תמאתה 1.58.003.0010
חותיפל םאתהב םייק הקינס וק לע רטוק
תמאתה תוברל ,שרפה 'מ 1 דע ,ידיתעה

 3.00 'פמוק מ"טמב טרופמכ לכה ,רורוואה תורוניצ
בויב 'עמ 300.85.1 כ"הס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  400.85.1 ק ר פ  ת ת 

תת םיווקו םינקתמ יוליגל שושיג תוריפח 1.58.004.0010
 100.00 םיידי תדובעב םייעקרק ק"מ 

טרופמכ EDAM SA  תוינכת תשגהו תנכה 1.58.004.0020
 1.00 'פמוק מ"טמב

תונוש תודובע 400.85.1 כ"הס

בויבו םימ תודובע 85.1 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     018 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח  1 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ו ל כ  א ל ש  ם י פ ס ו נ  ם י פ י ע ס  09.1 ק ר פ 
ת ר ג ס מ  ה ז ו ח ב 

,ם י ש י ב כ  ם ו ח ת  010.09.1 ק ר פ  ת ת 
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע ו  ז ו ק י נ 

תזקנמ יולימ תבכש רובע אבומ יולימ רמוח 1.90.010.0010
תשירדל םאתהב .מ"ס 51 יבועב לוחמ

 8000.00 .דחואימה טרפמה ק"מ 

תויקפוא )S.B.S( ירמוטסלא ןמוטיב תועירי 1.90.010.0040
ינקתמל רוביח ללוכ ,מ''מ 0.3 ילנימונ יבועב

52000.00 םינבמ וא/ו תיתשת ר"מ 

תויכנא )S.B.S( ירמוטסלא ןמוטיב תועירי 1.90.010.0050
רטמ 5.2 קמועלו ,מ''מ 0.2 ילנימונ יבועב
טנמצב בצוימ לוחב רזוח יולימ תוברל
ללוכ דחואימה טרפמה תשירד יפל

 900.00 .םינבמ וא/ו תיתשת ינקתמל רוביח רטמ 

קמועבו מ"ס 73/67 תודימב ישאר הטילק את 1.90.010.0060
1 תותשר רפסמ , הפש ןבא אלל 'מ 52.1

 20.00 .)ןוט 004D )04  ןיממ תרגסמו 'חי 

ןוטבמ/םיימורט ןוטב יביכרמ ידיצ הטילק את 1.90.010.0070
מ''ס 87X84 וא 08X54 תודימב רתאב קוצי

קמועב דצ ןבאו לזרב תקצימ תינבלמ תשר םע
 20.00 לולכמ 'מ 1 דע

מ''ס 051X051 תודימב ינבלמ הרקב את 1.90.010.0080
תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועבו

גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב
 2.00 D-400. 'חי 

םיאתל NRM םגדמ זוקינ תשר 1.90.010.0090
 2.00 .םיינבלמ 'חי 

וא( םייק זוקינ וק לע החוש תיינב רובע תפסות 1.90.010.0100
 2.00 )םייק םימ ריבעמל תורבחתה 'חי 

רפע תודובעו זוקינ ,םישיבכ םוחת 010.09.1 כ"הס

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09.1 כ"הס

51 ןוינח  1 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     019 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.2 ק ר פ 

1.2 ק ר פ  ת ת  100.20.2 ק ר פ  ת ת 

יפיעסב יוטיב םהל ןיאש םינוש ןוטב יטנמלא 2.02.001.0150
תודובע ללוכ ,03-ב ןוטבמ ,תויומכה בתכ

 670.00 .ריקה לש דוסיל תיתש תנכהל ק"מ 

 80.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק ק"מ  2.02.001.0160

י"ת יפל ןוטב ןויזל םיקלח הדלפ תוטומ 2.02.001.0300
 185.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,2 קלח/664 ןוט 

1.2 קרפ תת 100.20.2 כ"הס

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.2 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     020 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.2 ק ר פ 

י נ ב א ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  100.04.2 ק ר פ  ת ת 
ה פ ש 

הקפסא םיללוכ הז קרפב םיטנמלאה לכ
הנקתהו

הפש ינבאו ףוציר תודובע 100.04.2 כ"הס

רתאה חותיפ 04.2 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     021 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  44.2 ק ר פ 

ת ו ר ד ג  100.44.2 ק ר פ  ת ת 

תשר רדגמ  תבכרומה העירתמ תיסיפ רדג 2.44.001.0050
הבוג 5*02 לש םינבלמב מ"מ 5 יבוע תינבלמ
לכ ללוכ , רטמ 5.2 לכ רדג ידומעו 'מ 0.4 דע
)ןויזה לזרבו( סוסיבהו תודובעה, םיטנמלאה
תוינכותל םאתהב רדגה לש םלשומ עוציבל

 670.00 םיטרפה רטמ 

תילתלת תורדג שולשמ תבכרומה תבכעמ רדג 2.44.001.0060
הינשה לע תחא תובשויה תחא לכ 'מ 1 רטוקב
ללוכ ,  'מ 5.2 הבוגב ליית רדגל תורבוחמו

םידומע( לייתה רדג סוסיבו הנקתה, הקפסא
 1040.00 .)'מ 3 לכ רטמ 

2 הבוגב מ"מ 5.4 רטוק תיטרדנטס תשר רדג 2.44.001.0080
 530.00 'מ רטמ 

תורדג 100.44.2 כ"הס

ם י ר ע ש  300.44.2 ק ר פ  ת ת 

דע ךרוא חתפ רובע  רדגל ילמשח ילוזנוק רעש 2.44.003.0060
סוסיבו הנקתה, הקפסא רוציי- ללוכ 'מ 0.8
עוציבל ופרוציש םיטרפ תוינכותל םאתהב

 1.00 'פמוק .רעשה לש םלשומ

רטוקב רוניצמ תרגסמ יפנכ דח שפשפ רעש 2.44.003.0110
תכתורמ תשרו מ"מ 2.2 ןפוד יבוע 1 4/1"
021X021 תודימב  ןוולוגמ ,מ"מ 5/051/05
רטוקב ןוולוגמ רוניצמ רעש ידומע תוברל ,מ"ס
מ"ס 04X04X04 ןוטב תודוסיל םינטובמ 2"
.ע"ש וא "רפושמ דורח ןיעמ" םגד הליענ חירבו

עובצו םח ץבאב ןוולוגמ שפשפה רעש
 5.00 .רונתב 'חי 

םירעש 300.44.2 כ"הס

םירעשו תורדג 44.2 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     022 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ו ל ס מ ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.2 ק ר פ 

ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  000.15.2 ק ר פ  ת ת 

0.15 קרפ תת

דויצה תלבוהו ליעפמ ללוכ ינכמ דויצל ריחמ
רתאה מ/ל
תוימוי תודובע 000.15.2 כ"הס

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.15.2 ק ר פ  ת ת 
ק ו ר י פ ו 

תוברל( מ"ס  02 דע קמועל םיחטש ףושיח 2.51.001.0020
)מ"ס 01 דע עזג יבועב םיצעו םיחיש תריקע
רשואמ הכיפש םוקמל רמוחה קוליס תוברל

10500.00 הכיפש תרגא םולשת ללוכ ר"מ 

 200.00 םייק טלפסא הצק )רוסינ( ךותיח רטמ  2.51.001.0030

רמוחה קוליס ללוכ טלפסא תובכש קוריפ 2.51.001.0040
 1000.00 רשואמ הכיפש םוקמל ר"מ 

ללוכ גוס לכמ םימייק םיאתו תוחוש קורפ 2.51.001.0050
 5.00 רשואמ הכיפש םוקמל קוליס 'חי 

 1000.00 .מ"ס 6 - 0 לש ללוכ קמועל ףוצריק ר"מ  2.51.001.0080

 10.00 ןנכותמ הבוגל גוס לכמ תוחוש הבוג תמאתה 'חי  2.51.001.0170

םוקמל םימייק םיטלשו םירורמת קוליסו קורפ 2.51.001.0200
 10.00 רשואמ הכיפש 'חי 

קוריפו הנכה תודובע 100.15.2 כ"הס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  200.15.2 ק ר פ  ת ת 

15000.00 רופחה רמוחה קוליסו  חטשב  הריפח ק"מ  2.51.002.0010

יולימ וא ץוחבמ אבומ ררבנ רמוחמ יולימ 2.51.002.0040
רקובמ קודיה ללוכ ,אבומ םוטא יטרניא רמוחמ
תולעת , םישיבכב - מ"ס 02 דע לש תובכשב
תחתמו )עקרק תפלחה( םימ יריבעמל

13000.00 .דחואימה טרפמה תשירדל םאתהב .תודוסיל ק"מ 

ילגר שבכמב תיתסרח עקרקב תיתש קודיה 2.51.002.0060
10500.00 .דחואימה טרפמה תשירדל םאתהב .שבכ ר"מ 

200.15.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     023 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

שושיג ךרוצל )'מ 5.2 קמוע דע( הריהז הריפח 2.51.002.0110
תויתשת ,םילבכ ,םילוורש תרנצ יוליגל
וניאש חטשב ,םימייק םייעקרק-תת םינקתמו

םייקה בצמה תרזחה  ללוכ טלפסא הפוצמ
 100.00 .רשואמ הכיפש רתאל רמוח ףדוע קוליסו רטמ 

רפע תודובע 200.15.2 כ"הס

ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  300.15.2 ק ר פ  ת ת 

ללוכ הנתשמ וא דיחא יבועב 'א גוס עצמ 2.51.003.0010
02 דע לש תובכשב קדוהמ םיילוש תמלשה

 4300.00 מ"ס ק"מ 

 500.00 םייק עצמ קודיהו דוביע ר"מ  2.51.003.0020
םיעצמ תודובע 300.15.2 כ"הס

ם י ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  400.15.2 ק ר פ  ת ת 

0.1 רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 2.51.004.0010
11000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ 

3.0 רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ 2.51.004.0020
15000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ 

גוריד תפופצ 1"  תרשקמ תבורעתמ הבכש 2.51.004.0140
15000.00 מ"ס 6 יבועב ר"מ 

ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב 2.51.004.0170
10400.00 מ"ס 4 יבועב "4/3 ר"מ 

 100.00 םייק טלפסאל שדח טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  2.51.004.0340
םיטלפסא תודובע 400.15.2 כ"הס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  600.15.2 ק ר פ  ת ת 

ינקית תוחיטב הקעמ לש הנקתהו הקפסא 2.51.006.0020
םידומע ללוכ תידרשמ ןיבה הדעוה י"ע רשואמ

 250.00 'מ 4 לכ רטמ 

 4.00 'מ 21 ךרואב הדלפ הקעמל )השילג( הצק טרפ 'חי  2.51.006.0060
תונוש תודובע 600.15.2 כ"הס

ר ו ר מ ת  ,ט ו ל י ש  700.15.2 ק ר פ  ת ת 
ה ע י ב צ ו 

 10.00 ר"מ 1 דע לדוגב טלש לש דבלב הבצה 'חי  2.51.007.0010

700.15.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     024 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

דומע ללוכ ןיעידומ ,הירוה ,הרהזא ירורמת 2.51.007.0060
ןוטב דוסיו מ"מ  2.2  ןפוד  יבוע  3" רטוקב
טלוב דומעה .מ"ס 04/04/04 תודימב 02-ב

 30.00 'מ 5.2 'חי 

 2000.00 .אלמ ןבל מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  2.51.007.0100

05 בחורב הייצח ירבעמ וא הריצע יווק תעיבצ 2.51.007.0120
 100.00 מ"ס ר"מ 

 10.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  2.51.007.0130

 5.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  2.51.007.0140

הטישב ךרוא יספ ןומיס לש תותימצל הרסה 2.51.007.0170
 500.00 תרשואמ רטמ 

העיבצו רורמת ,טוליש 700.15.2 כ"הס

םילולסמו םישיבכ תלילס 15.2 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     025 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ ו  ל ו ע ת  75.2 ק ר פ 

ז ו ק י נ ו  ל ו ע ת  100.75.2 ק ר פ  ת ת 

יולימו החנה , הריפח תללוכ הדובעה : הרעה
תרזחה( תיתש הבוג דע רופחה רמוחב רזוח
.)ותומדקל בצמה

ףסונ קמוע 'מ 1 לכ רובע %01 תפסות : הרעה
'מ 52.3 לעמ

דרפנב ומלושי ןוטב תפיטעו הזר ןוטב : הרעה

קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ 2.57.001.0040
 40.00 2.75 רטמ 

קמוע דעו 'מ 52.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ 2.57.001.0070
 200.00 1.75 רטמ 

 18.00 ןיוזמ ןוטבמ םימ ריבעמ ק"מ  2.57.001.0360

תוימורט תוילוחמ תעבורמ הרקב תחוש 2.57.001.0400
הסכמו עוקיש את םע 'מ 1*1 םינפ תודימב
לכו הכירד יבלש 004D ןיממ 05 רטוק ב.ב

 6.00 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב םירזיבאה 'חי 

 100.00 מ"ס 08 לעמ רטוקב זוקינ יוק תפיטשו יוקינ רטמ  2.57.001.0450
זוקינו לועת 100.75.2 כ"הס

זוקינו לועת 75.2 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     026 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ו ל כ  א ל ש  ם י פ ס ו נ  ם י פ י ע ס  09.2 ק ר פ 
ת ר ג ס מ  ה ז ו ח ב 

,ם י ש י ב כ  ם ו ח ת  010.09.2 ק ר פ  ת ת 
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע ו  ז ו ק י נ 

תזקנמ יולימ תבכש רובע אבומ יולימ רמוח 2.90.010.0010
תשירדל םאתהב .מ"ס 51 יבועב לוחמ

 1500.00 .דחואימה טרפמה ק"מ 

תויקפוא )S.B.S( ירמוטסלא ןמוטיב תועירי 2.90.010.0040
ינקתמל רוביח ללוכ ,מ''מ 0.3 ילנימונ יבועב

10000.00 םינבמ וא/ו תיתשת ר"מ 

תויכנא )S.B.S( ירמוטסלא ןמוטיב תועירי 2.90.010.0050
רטמ 5.2 קמועלו ,מ''מ 0.2 ילנימונ יבועב
טנמצב בצוימ לוחב רזוח יולימ תוברל
ללוכ דחואימה טרפמה תשירד יפל

 1700.00 .םינבמ וא/ו תיתשת ינקתמל רוביח רטמ 

קמועבו מ"ס 73/67 תודימב ישאר הטילק את 2.90.010.0060
1 תותשר רפסמ , הפש ןבא אלל 'מ 52.1

 6.00 .)ןוט 004D )04  ןיממ תרגסמו 'חי 

ןוטבמ/םיימורט ןוטב יביכרמ ידיצ הטילק את 2.90.010.0070
מ''ס 87X84 וא 08X54 תודימב רתאב קוצי

קמועב דצ ןבאו לזרב תקצימ תינבלמ תשר םע
 6.00 לולכמ 'מ 1 דע

רפע תודובעו זוקינ ,םישיבכ םוחת 010.09.2 כ"הס

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09.2 כ"הס

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     027 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.3 ק ר פ 

ם י ל י ב ו מ  100.80.3 ק ר פ  ת ת 

םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ 3.08.001.0180
 600.00 מ"מ 05 רטוקב )"הרבוק"( רטמ 

םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ 3.08.001.0190
 2300.00 מ"מ 08 רטוקב )"הרבוק"( רטמ 

םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ 3.08.001.0200
 500.00 מ"מ 011 רטוקב )"הרבוק"( רטמ 

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 3.08.001.0310
 500.00 מ"מ 3.5 ןפוד יבוע ,מ"מ 011 ינוציח רטמ 

םיליבומ 100.80.3 כ"הס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  200.80.3 ק ר פ  ת ת 

וא ר"ממ 5.2X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 3.08.002.0030
5.2X3 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 700.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ 

וא ר"ממ 5.2X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 3.08.002.0040
5.2X5 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 300.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ 

6X5 וא ר"ממ 6X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 3.08.002.0110
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 2200.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ 

ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 3.08.002.0190
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ

 400.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ 

דע ר"ממ 5.2X01 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 3.08.002.0910
5.2X21 תוחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 250.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע תולעתב רטמ 

 2200.00 ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  3.08.002.1100

תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תפומ 3.08.002.1430
 12.00 ר"ממ 61X5 דע םיכתחב םילבכל םימ רטמ 

תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס 3.08.002.1470
 90.00 ר"ממ 61+52X3 ךתח דע םילבכל םימ 'חי 

5 דע גוס לכמ VK1  לבכל םירוביח תפומ 3.08.002.1510
03 דע דוקיפ לבכ וא ר"ממ 61 דע א"כ םיכילומ
5.2 םיכילומ 02 דע וא ר"ממ 5.1  םיכילומ

 20.00 .ר"ממ 'חי 
םיכילומו םילבכ 200.80.3 כ"הס

קובץ: חניון 15,22,46  .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     028 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  300.80.3 ק ר פ  ת ת 
ת ו י נ ב ו 

04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 3.08.003.0010
בצמה תרזחה תוברל מ"ס 09 קמוע מ"ס

 2200.00 הדובעה ףוסב ותומדקל רטמ 

לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 3.08.003.0020
תרזחה תוברל מ"ס 09 קמוע ,מ"ס 08 דעו 04

 200.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה רטמ 

קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות 3.08.003.0040
04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל

 600.00 מ"ס רטמ 

קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות 3.08.003.0050
בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל

 50.00 מ"ס 08 דעו 04 לעמ רטמ 

תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות 3.08.003.0070
טלפסא שיבכ תייצח רובע מ"ס 04 בחורב

 50.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 

תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות 3.08.003.0080
תייצח רובע מ"ס 08 דעו מ"ס 04 לעמ בחורב

 50.00 ותומדקל בצמה תרזחהו טלפסא שיבכ רטמ 

ןוטבמ מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ תביצח 3.08.003.0170
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ

 2.00 .רוניצה תוברל ,'ץניא 6 דע רטוקב 'חי 

תוארוה יפל םיידי תדובעב הביצח וא/ו הריפח 3.08.003.0200
 50.00 דבלב בתכב חקפמה ק"מ 

תורטמלו למשח תוחולל המדאב ןוטב תודוסי 3.08.003.0210
,03-ב ןוטבמ םיקוצי ,'מ 1 דע קמועב,תורחא
מ"ס 02 יבועב ילאיצנטופיווקא חטשמ תוברל
'מ 1 לש קחרמבו רטפוקילהב לחומ ןייוזמ ןוטב
םילוורשל תונכהו , חולה לש ףקיהבו תיזחהמ
םילוורש( השירד יפל רטוקבו תומכב םילבכל

 2.00 )דרפנב ודדמיי ק"מ 

מ"ס 06 דע רטוקב םיימורט הרקב יאת 3.08.003.0260
ןוט 5.21 הסכמ תוברל ,מ"ס 001 דע קמועבו

 20.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט ףקומ 'חי 

קמועבו מ"ס 08 רטוקב םיימורט הרקב יאת 3.08.003.0270
ףקומ ןוט 5.21 הסכמ תוברל מ"ס 521 דע

 6.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי 

300.80.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     029 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

קמועבו מ"ס 001 רטוקב םיימורט הרקב יאת 3.08.003.0280
ףקומ ןוט 5.21 הסכמ תוברל מ"ס 051 דע

 2.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי 

דע רטוקב םיימורט הרקב יאתל ריחמ תפסות 3.08.003.0300
 28.00 ןוט 04 הסכמו הרקת  רובע מ"ס 001 'חי 

מ"ס 02 ןפוד יבועב למשח חולל ןוטב תחמוג 3.08.003.0420
קמוע, 'מ 5.1 הבוג,'מ 7.0 יקנ בחור,תוחפל

 2.00 .ןוטב דוסיל ןוגיע תוברל , 'מ 4.0 יקנ 'חי 

םיפסונ ר"מ לכל ןוטב תחמוגל ריחמ תפסות 3.08.003.0430
 1.20 ושרדיש ר"מ 

ןוגגל למשח חולל ןוטב תחמוגל ריחמ תפסות 3.08.003.0440
 2.00 .שרדייש בחור לכבו קמועה לכל ןוטבמ 'חי 

9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי 3.08.003.0470
מ"ס 001/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ
םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו

 20.00 .טלפמוק 'חי 

21 הבוגב ינוק לוגע הרואת דומעל ןוטב דוסי 3.08.003.0500
051/001/001 תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי 'מ
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס
םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו

 45.00 .טלפמוק םישורדה 'חי 

הקיצי רובע ל"נה דוסיה ריחמל תפסות 3.08.003.0510
ינפ לעמ מ"ס 05 דע דוסיה ךשמהל תינבתב

 20.00 'פמוק שיבכה

רבעמ אתל השדח תיעקרק תת תרנצ רוביח 3.08.003.0520
,הריפחה ,ןוקיתה ,חתפה תביצח ללוכ ,םייק

 2.00 'פמוק 'וכו יוסיכה
תוינבו תוקיצי תוריפח 300.80.3 כ"הס

קובץ: חניון 15,22,46  .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     030 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  400.80.3 ק ר פ  ת ת 
ה ר ו א ת ל 

ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע 3.08.004.0260
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה
8 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב
ט"קמ תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ
תרצותמ וא ,"תורוא שעג" תרצות ,10430215

 10.00 .רשואמ ע"ש וא .ה.ל.פ 'חי 

רטמ 8 הבוגב קזוחמ עלוצמ ינוק לוגע דומע 3.08.004.0270
תרצות תמגודכ תומלצמל .ת.ש.ר טרדנטסב

 6.00 .ה.ל.פ 'חי 

רטמ 21 הבוגב עלוצמ ינוק לוגע דומע 3.08.004.0275
תרצות תמגודכ תומלצמל .ת.ש.ר טרדנטסב

 6.00 .ה.ל.פ 'חי 

ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע 3.08.004.0280
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה
21 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב
ט"קמ תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ
תרצותמ וא ,"תורוא שעג" תרצות ,10050215

 45.00 .רשואמ ע"ש וא .ה.ל.פ 'חי 

ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תדדוב עורז 3.08.004.0350
תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב
תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל

 10.00 .רשואמ ע"ש  וא ".ה.ל.פ" וא "תורוא שעג" 'חי 

ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז 3.08.004.0360
תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב
,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל

 45.00 .רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ וא "תורוא שעג" תרצות 'חי 

 3.00 .)הרואת יפוג 3 -ל( תשלושמ ךא ל"נכ עורז 'חי  3.08.004.0370

 2.00 .)הרואת יפוג 4 -ל( תעבורמ ךא ל"נכ עורז 'חי  3.08.004.0380
הרואתל תועורזו םידומע 400.80.3 כ"הס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  500.80.3 ק ר פ  ת ת 
ם י ר ז י ב א ו 

ןיירושמ רטסאילופ זגראמ יונב חולל הנבמ 3.08.005.0440
 10.00 ר"מ 07.0 דע 14.0 -מ לדוגב תוחפל 955PI 'חי 

ןיירושמ רטסאילופ זגראמ יונב חולל הנבמ 3.08.005.0460
 2.00 ר"מ 2 דע 1.1 -מ לדוגב תוחפל 955PI 'חי 

500.80.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     031 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 1 ז"אמ 3.08.005.0530
 10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי 

3 רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ 3.08.005.0620
 10.00 רפמאוליק 51 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי 

הנגה םע רפמא 52X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ 3.08.005.0740
לדוגל םאתהב קותינ רשוכו השירד יפל תימרת
לבגומ יתלב קותינ רשוכ(תימרתה הנגהה
10   קותינ רשוכו רפמא 4 דע תימרת הנגהב
,)רפמא 4 לעמ תימרת הנגהב רפמאוליק
תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ
M52P םגד וא,רלימ רנקולק לש MZKP םגד
דנא רכרפש לש 3ATK םגד וא ,ןר'ג ןילרמ לש

 2.00 ע"ש וא,ו ש 'חי 

הנגה םע רפמא 36X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ 3.08.005.0770
52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ,רפמאוליק

 2.00 תנווכתמ 'חי 

CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ 3.08.005.1210
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ טלוו 032
,תוחפל תולועפ ןוילימל רפמא 52 דע לש ףוצר

 5.00 םינוש םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב 'חי 

םע CAV 032 דע חתמל לילס ילעב םירסממ 3.08.005.1370
דע חתמב רפמא 5 םינוש םיגוס םיעגמ 4

 10.00 טלוו CAV 032 'חי 

והשלכ גוסמ דוקיפ רסממל ריחמ תפסות 3.08.005.1410
 10.00 .)השירד יפל( והשלכ CD חתמב לעופה לילסל 'חי 

תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ ירסממ 3.08.005.1560
 6.00 )שרדייכ( רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי 

תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטוק 4 תחפ ירסממ 3.08.005.1570
 2.00 )שרדייכ( רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי 

הסכמ תוברל ,חולב תועוקש DEL ןומיס תורונ 3.08.005.1760
 3.00 מ"מ 22 רטוקב תגרבתמ תינועבצ השדעמ 'חי 

דע 36 -מ חכ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות 3.08.005.1960
 1.00 םייק למשח חולב רפמא 001 'חי 

םינקתומ ילארשי םגד רפמא 61X3 עקת יתב 3.08.005.2010
 20.00 יטרדנטס ספ לע חולב 'חי 

500.80.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     032 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

"RYG & SIDNAL" תמגודכ ימונורטסא ןועש 3.08.005.2140
 1.00 .ע"ש וא BZK 12 םגד 'חי 

'א 23 דע םרזל יזאפ דח CRH םיכיתנ קתנמ 3.08.005.2170
 1.00 .םיכיתנ םע 'חי 

 5.00 םיבצמ 4 יבטק דח דוקיפ ררוב 'חי  3.08.005.3000

,"רדיינש" תרצותמ DI-002 םגד הרואת רקב 3.08.005.3010
 1.00 חולה ןפודב ןקתומ רוא ןשייח ללוכ 'חי 

םירזיבאו למשח תוחול 500.80.3 כ"הס

ם י ס נ פ  700.80.3 ק ר פ  ת ת 

תוקידבב ודמעיו ורצויי הקלדהה דויצו םיסנפה
.הנורחאה ותרודהמב 02 - י"ת ילארשיה ןקתה
הנמ תקידב םיללוכ דויצהו םיסנפה יריחמ
תקידבו ןרציה לעפמב קפוסמה חולשמהמ
תוירחאה .חקפמה תשירד יפל חטשב תומיא
,תוחפל םינש 01-ל היהת הרואתה ףוגל
םינש 5 ךשמל היהת הקלדהה דויצל תוירחא
. תוחפל

DEL םגד תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג 3.08.007.0010
1-OECET תרצותמ REDERHCS )קוויש
הפולח( וא ,W701 DEL ,K0004 )"טייליטיס"
RN 07L63-QETIVIC םגד הרואת ףוג )ל"נל
)"דריל ץינייטש" קוויש( HTNRO תרצותמ

 24.00 LED 77W 'חי 

DEL םגד תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג 3.08.007.0020
2-OECET תרצותמ REDERHCS W081
DEL ,K0004, הרואת ףוג )ל"נל הפולח( וא
תרצותמ RN 07L27-QETIVIC םגד

 90.00 4000K  LED 152W THORN 'חי 
םיסנפ 700.80.3 כ"הס

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  800.80.3 ק ר פ  ת ת 

םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא 3.08.008.0060
'מ 3 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ

ןוטב תחוש תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת
םע מ"ס 05 קמועבו מ"ס 06 רטוקב םורט

 10.00 קזוח ןוט 5.21  ןוטב הסכמ 'חי 

5.1 לכל הקראה תדורטקלאל ריחמ תפסות 3.08.008.0070
תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטומ לש םיפסונ א"מ
,עקרקב תיכנא םיעוקתה מ"מ 91 רטוקב

 10.00 םיוולנה םירזיבאה לכ תוברל 'חי 
800.80.3 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: חניון 15,22,46  .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     033 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

אלש תודובעב יאלמשח לש י'גרב הדובע תעש 3.08.008.0080
עצוממ ריחמה .תויומכה בתכב וללכנ

 40.00 רזועו ךמסומ יאלמשחל ע"ש 
תונגהו תוקראה 800.80.3 כ"הס

למשח ינקתמ 80.3 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     034 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.3 ק ר פ 

י נ ב א ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  100.04.3 ק ר פ  ת ת 
ה פ ש 

הקפסא םיללוכ הז קרפב םיטנמלאה לכ
הנקתהו

ןבלמ ,מ"ס 6 יבוע תובלתשמ םינבאב ףוציר 3.40.001.0020
לש  ,מ"ס  02/02 עוביר  ,מ"ס  02/01
,ינועבצ וא/ו רופא רמג ,ע"ש וא ןייטשרקא

 2650.00 הנקתהו הקפסא-  מ"ס 4 יבוע לוח עצמ תוברל ר"מ 

71/52/001 תודימב םורט ןוטבמ הפש ינבא 3.40.001.0040
 1700.00 )ןוטבמ בגו דוסי  ללוכ( מ"ס רטמ 

מ"ס 01/02/001 תודימב םורט ןוטבמ ןג ינבא 3.40.001.0050
 500.00 )ןוטבמ בגו דוסי ללוכ( רטמ 

מ"ס 32/32/001 תודימב םורט ןוטבמ יא ינבא 3.40.001.0060
 450.00 )ןוטבמ בגו דוסי ללוכ( רטמ 

תודימב םורט ןוטבמ )רבעמ( תכמנומ ןבא 3.40.001.0070
 100.00 )ןוטבמ בגו דוסי ללוכ( מ"ס 51/32/05 רטמ 

םע( עבצ םע ןווגב,םירוויעל ןומיס ןבא ףוציר 3.40.001.0090
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב

 100.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ 

תודימב המורט תיעופיש וד/דח  הלעת ןבא 3.40.001.0110
 180.00 רופא ןווגב מ"ס 01/03 רטמ 

הפש ינבאו ףוציר תודובע 100.04.3 כ"הס

רתאה חותיפ 04.3 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     035 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ו ל ס מ ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.3 ק ר פ 

ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  000.15.3 ק ר פ  ת ת 

0.15 קרפ תת

דויצה תלבוהו ליעפמ ללוכ ינכמ דויצל ריחמ
רתאה מ/ל
תוימוי תודובע 000.15.3 כ"הס

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.15.3 ק ר פ  ת ת 
ק ו ר י פ ו 

 3000.00 רקעמ רמוחב םיבשע תרבדה ר"מ  3.51.001.0010

תוברל( מ"ס 02 דע קמועל םיחטש ףושיח 3.51.001.0020
)מ"ס 01 דע עזג יבועב םיצעו םיחיש תריקע
רשואמ הכיפש םוקמל רמוחה קוליס תוברל

 8000.00 הכיפש תרגא םולשת ללוכ ר"מ 

 300.00 םייק טלפסא הצק )רוסינ( ךותיח רטמ  3.51.001.0030

רמוחה קוליס ללוכ  טלפסא תובכש קוריפ 3.51.001.0040
 500.00 רשואמ הכיפש םוקמל ר"מ 

ללוכ גוס לכמ םימייק םיאתו תוחוש קורפ 3.51.001.0050
 3.00 רשואמ הכיפש םוקמל קוליס 'חי 

 9000.00 .מ"ס 6 - 0 לש ללוכ קמועל ףוצריק ר"מ  3.51.001.0080

 15.00 ןנכותמ הבוגל גוס לכמ תוחוש הבוג תמאתה 'חי  3.51.001.0170

םוקמל םימייק םיטלשו םירורמת קוליסו קורפ 3.51.001.0200
 30.00 רשואמ הכיפש 'חי 

קוריפו הנכה תודובע 100.15.3 כ"הס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  200.15.3 ק ר פ  ת ת 

 7600.00 רופחה רמוחה קוליסו  חטשב  הריפח ק"מ  3.51.002.0010

יולימ וא ץוחבמ אבומ ררבנ רמוחמ יולימ 3.51.002.0040
רקובמ קודיה ללוכ ,אבומ םוטא יטרניא רמוחמ
תולעת , םישיבכב - מ"ס 02 דע לש תובכשב
תחתמו )עקרק תפלחה( םימ יריבעמל

 4000.00 .דחואימה טרפמה תשירדל םאתהב .תודוסיל ק"מ 

ילגר שבכמב תיתסרח עקרקב תיתש קודיה 3.51.002.0060
 4300.00 .דחואימה טרפמה תשירדל םאתהב .שבכ ר"מ 

200.15.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     036 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

שושיג ךרוצל )'מ 5.2 קמוע דע( הריהז הריפח 3.51.002.0110
תויתשת ,םילבכ ,םילוורש תרנצ יוליגל
וניאש חטשב ,םימייק םייעקרק-תת םינקתמו

םייקה בצמה תרזחה  ללוכ טלפסא הפוצמ
 200.00 .רשואמ הכיפש רתאל רמוח ףדוע קוליסו רטמ 

רפע תודובע 200.15.3 כ"הס

ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  300.15.3 ק ר פ  ת ת 

ללוכ הנתשמ וא דיחא יבועב 'א גוס עצמ 3.51.003.0010
02 דע לש תובכשב קדוהמ םיילוש תמלשה

 8300.00 מ"ס ק"מ 

35000.00 םייק עצמ קודיהו דוביע ר"מ  3.51.003.0020
םיעצמ תודובע 300.15.3 כ"הס

ם י ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  400.15.3 ק ר פ  ת ת 

0.1 רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 3.51.004.0010
41000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ 

3.0 רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ 3.51.004.0020
40000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ 

גוריד תפופצ 1"  תרשקמ תבורעתמ הבכש 3.51.004.0140
40000.00 מ"ס 6 יבועב ר"מ 

ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב 3.51.004.0170
41000.00 מ"ס 4 יבועב "4/3 ר"מ 

םיטלפסא תודובע 400.15.3 כ"הס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  600.15.3 ק ר פ  ת ת 

001 הבוג מ"ס 62 רטוק בכרל לילג םוסחמ 3.51.006.0010
 200.00 ע"ש וא "ןמפלוו" םגד סוסיב ללוכ מ"ס 'חי 

תונוש תודובע 600.15.3 כ"הס

ר ו ר מ ת  ,ט ו ל י ש  700.15.3 ק ר פ  ת ת 
ה ע י ב צ ו 

דומע ללוכ ןיעידומ ,הירוה ,הרהזא ירורמת 3.51.007.0060
ןוטב דוסיו מ"מ  2.2  ןפוד  יבוע  3" רטוקב
טלוב דומעה .מ"ס 04/04/04 תודימב 02-ב

 30.00 'מ 5.2 'חי 

 1500.00 .אלמ ןבל מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  3.51.007.0100

700.15.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     037 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

05 בחורב הייצח ירבעמ וא הריצע יווק תעיבצ 3.51.007.0120
 100.00 מ"ס ר"מ 

 80.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  3.51.007.0130

 45.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  3.51.007.0140

 900.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  3.51.007.0150

הטישב ךרוא יספ ןומיס לש תותימצל הרסה 3.51.007.0170
 300.00 תרשואמ רטמ 

העיבצו רורמת ,טוליש 700.15.3 כ"הס

םילולסמו םישיבכ תלילס 15.3 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     038 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ ו  ל ו ע ת  75.3 ק ר פ 

ז ו ק י נ ו  ל ו ע ת  100.75.3 ק ר פ  ת ת 

יולימו החנה , הריפח תללוכ הדובעה : הרעה
תרזחה( תיתש הבוג דע רופחה רמוחב רזוח
.)ותומדקל בצמה

ףסונ קמוע 'מ 1 לכ רובע %01 תפסות : הרעה
'מ 52.3 לעמ

דרפנב ומלושי ןוטב תפיטעו הזר ןוטב : הרעה

קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ 3.57.001.0040
 60.00 2.75 רטמ 

קמוע דעו 'מ 52.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ 3.57.001.0070
 50.00 1.75 רטמ 

תוימורט תוילוחמ תעבורמ הרקב תחוש 3.57.001.0400
הסכמו עוקיש את םע 'מ 1*1 םינפ תודימב
לכו הכירד יבלש 004D ןיממ 05 רטוק ב.ב

 5.00 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב םירזיבאה 'חי 
זוקינו לועת 100.75.3 כ"הס

זוקינו לועת 75.3 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     039 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  85.3 ק ר פ 

ם י ר י פ ש  ם י מ  'ע מ  100.85.3 ק ר פ  ת ת 
)ה ל ו ח כ (

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 3.58.001.0010
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 061 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 50.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

רווע ןגואו ןגוא תועצמאב רוניצ הצק תריגס 3.58.001.0020
,ןימזמה גיצנ וא תינכותה פ"ע 8" רטוקב

 3.00 'פמוק מ"טמב טרופמכ

רווע ןגואו ןגוא תועצמאב רוניצ הצק תריגס 3.58.001.0030
,ןימזמה גיצנ וא תינכותה פ"ע 6" רטוקב

 3.00 'פמוק מ"טמב טרופמכ

ןנכותמ םימ וק תורבחתה רובע םולשת תפסות 3.58.001.0040
וא םימ וקל בלוצמ EPDH יושע מ"מ 061
תודובעה ללכ ללוכ ,6" רטוקב םייק םימ רזיבא

 2.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תושורדה 'חי 

,8" דע רטוק לכב ,לטובש םייק םימ וק קוריפ 3.58.001.0050
תרנצה לש הריפחה םוחתב וניא רשא
בצמה תרזחהו ותאצוה ,וקוריפ ,תננכותמה
לכהו ,בתכב סדנהמה תייחנה יפל ותומדקל

 50.00 מ"טמב טרופמכ רטמ 
)הלוחכ( םיריפש םימ 'עמ 100.85.3 כ"הס

ש א  י ו ב י כ  'ע מ  200.85.3 ק ר פ  ת ת 
)ה מ ו ד א (

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 3.58.002.0010
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 052 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 120.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 3.58.002.0020
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 002 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 700.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 3.58.002.0030
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 061 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 200.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

200.85.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     040 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 3.58.002.0040
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 011 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 20.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

01" רטוקב הדלפ יושע יליע םימ למג עוציב 3.58.002.0050
תותשק ,הדלפל בלוצמ EPDH  רבעמ ללוכ
,םינוש םיחפס ,תרנצ יעטק ,תויופעתסהו

ןוטבמ ןוגיע קולב ,העיבצ ,םיכותיר ,םינגוא
תודובעה רתי לכו עקרקל תחתמ תיוזב
ללוכ אל( 'טרפה תינכות יפל תושרדנה
לא ,ריווא ימותסש ,םיפוגמ ןוגכ םירזיבא
טרופמכו ,תינכת יפ לע )םימ ידמו םירזוח

 1.00 'פמוק מ"טמב

8" רטוקב הדלפ יושע יליע םימ למג עוציב 3.58.002.0060
תותשק ,הדלפל בלוצמ EPDH  רבעמ ללוכ
,םינוש םיחפס ,תרנצ יעטק ,תויופעתסהו

ןוטבמ ןוגיע קולב ,העיבצ ,םיכותיר ,םינגוא
תודובעה רתי לכו עקרקל תחתמ תיוזב
ללוכ אל( 'טרפה תינכות יפל תושרדנה
לא ,ריווא ימותסש ,םיפוגמ ןוגכ םירזיבא
טרופמכו ,תינכת יפ לע )םימ ידמו םירזוח

 3.00 מ"טמב 'חי 

לאפר תרצותמ זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 3.58.002.0070
יושע ריצ םע 01" רטוקב ע"ווש וא SRT םגד
,םיידגנ םינגואו םינוגיע ,L613 מ"בלפ
טרופמכ לכהו תיעקרק תת וא תיליע הנקתהב

 1.00 מ"טמב 'חי 

לאפר תרצותמ זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 3.58.002.0080
יושע ריצ םע 8" רטוקב ע"ווש וא SRT םגד
,םיידגנ םינגואו םינוגיע ,L613 מ"בלפ
טרופמכ לכהו תיעקרק תת וא תיליע הנקתהב

 2.00 מ"טמב 'חי 

וא D-050 י.ר.א תרצות 3" ריווא םותסש 3.58.002.0090
םיחפס  3" זירט ףוגמ ללוכ ןגואמ ע"ווש
וקל רוביח,םיכותיר ,תוגרבה ,ףקזו םינגוא

 1.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תומלשב 'חי 

וא D-050 י.ר.א תרצות 2" ריווא םותסש 3.58.002.0100
םיחפס  2" ירודכ ףוגמ ללוכ ןגואמ ע"ווש
וקל רוביח,םיכותיר ,תוגרבה ,ףקזו םינגוא

 1.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תומלשב 'חי 

200.85.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     041 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

,4" רטוקב הסינכו 3" האיצי לעב שא יוביכ זרב 3.58.002.0110
וא "סמופ" תרצות ,4" הריבש ןקתמ ללוכ
הדש תושר י"ע רשואמ ע"ווש וא "לאפר"
ירבחמ ,םינגוא , 4" רטוקב ףקז ללוכ .הפועתה
,תומלשב ןוטבמ ,ןוגיע שוג ,םיחפס ,ץרוטש

 9.00 'פמוק טרפל םאתהב יפל לכהו

ןנכותמ םימ וק תורבחתה רובע םולשת תפסות 3.58.002.0120
וא םימ וקל בלוצמ EPDH יושע מ"מ 002
תודובעה ללכ ללוכ ,8" רטוקב םייק םימ רזיבא

 1.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תושורדה 'חי 

, טרדנטס טרפ יפ לע 3" הדלפמ ןומיס דומע 3.58.002.0130
,חקפמה תארוה וא תוינכותה יפ לע םוקימב

 1.00 מ"טמב טרופמכ לכהו 'חי 

יפלו שורדה לכ ללוכ ,רונצל הכימת לגר 3.58.002.0140
 4.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תוינכתה 'חי 

,8" דע רטוק לכב ,לטובש םייק םימ וק קוריפ 3.58.002.0150
תרנצה לש הריפחה םוחתב וניא רשא
בצמה תרזחהו ותאצוה ,וקוריפ ,תננכותמה
לכהו ,בתכב סדנהמה תייחנה יפל ותומדקל

 30.00 מ"טמב טרופמכ רטמ 

תרדסה ללוכ ,וקוריפו םייק טנרדיה לוטיב 3.58.002.0160
תוברל ,ותומדקל בצמה תרזחהו תרנצה
תייחנה יפל עוצבל ,ןימזמה גיצנל ותרבעה

 5.00 'פמוק מ"טמב טרופמכ לכהו ,בתכב סדנהמה
)המודא( שא יוביכ 'עמ 200.85.3 כ"הס

ן י ח ל ו ק  'ע מ  300.85.3 ק ר פ  ת ת 

תוברל ללוכ ,םייק הייקשה 'עמ שאר תקתעה 3.58.003.0010
םיחפס ,תרנצ יעטק ,תויופעתסה ,תותשק
עוציבל תושרדנה תודובעה רתי לכו ,םינוש
ןוגכ םירזיבא ללוכ אל( תומלשב התעה
טרופמכ )םימ ידמו ,ריווא ימותסש ,םיפוגמ

 2.00 מ"טמב 'חי 
ןיחלוק 'עמ 300.85.3 כ"הס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  400.85.3 ק ר פ  ת ת 

תת םיווקו םינקתמ יוליגל שושיג תוריפח 3.58.004.0010
 75.00 םיידי תדובעב םייעקרק ק"מ 

400.85.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     042 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

טרופמכ EDAM SA  תוינכת תשגהו תנכה 3.58.004.0020
 1.00 'פמוק מ"טמב

תונוש תודובע 400.85.3 כ"הס

בויבו םימ תודובע 85.3 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     043 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

22 ןוינח 3 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ו ל כ  א ל ש  ם י פ ס ו נ  ם י פ י ע ס  09.3 ק ר פ 
ת ר ג ס מ  ה ז ו ח ב 

,ם י ש י ב כ  ם ו ח ת  010.09.3 ק ר פ  ת ת 
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע ו  ז ו ק י נ 

תזקנמ יולימ תבכש רובע אבומ יולימ רמוח 3.90.010.0010
תשירדל םאתהב .מ"ס 51 יבועב לוחמ

 700.00 .דחואימה טרפמה ק"מ 

מ''ס 051X051 תודימב ינבלמ הרקב את 3.90.010.0030
תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועבו

גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב
 2.00 D-400. 'חי 

תויקפוא )S.B.S( ירמוטסלא ןמוטיב תועירי 3.90.010.0040
ינקתמל רוביח ללוכ ,מ''מ 0.3 ילנימונ יבועב

 4300.00 םינבמ וא/ו תיתשת ר"מ 

תויכנא )S.B.S( ירמוטסלא ןמוטיב תועירי 3.90.010.0050
רטמ 5.2 קמועלו ,מ''מ 0.2 ילנימונ יבועב
טנמצב בצוימ לוחב רזוח יולימ תוברל
ללוכ דחואימה טרפמה תשירד יפל

 500.00 .םינבמ וא/ו תיתשת ינקתמל רוביח רטמ 

קמועבו מ"ס 73/67 תודימב ישאר הטילק את 3.90.010.0060
1 תותשר רפסמ , הפש ןבא אלל 'מ 52.1

 10.00 .)ןוט 004D )04  ןיממ תרגסמו 'חי 

ןוטבמ/םיימורט ןוטב יביכרמ ידיצ הטילק את 3.90.010.0070
מ''ס 87X84 וא 08X54 תודימב רתאב קוצי

קמועב דצ ןבאו לזרב תקצימ תינבלמ תשר םע
 10.00 לולכמ 'מ 1 דע

וא( םייק זוקינ וק לע החוש תיינב רובע תפסות 3.90.010.0090
 2.00 )םייק םימ ריבעמל תורבחתה 'חי 

רפע תודובעו זוקינ ,םישיבכ םוחת 010.09.3 כ"הס

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09.3 כ"הס

22 ןוינח 3 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     044 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.4 ק ר פ 

ם י ל י ב ו מ  100.80.4 ק ר פ  ת ת 

םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ 4.08.001.0180
 300.00 מ"מ 05 רטוקב )"הרבוק"( רטמ 

םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ 4.08.001.0190
 700.00 מ"מ 08 רטוקב )"הרבוק"( רטמ 

םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ 4.08.001.0200
 200.00 מ"מ 011 רטוקב )"הרבוק"( רטמ 

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 4.08.001.0310
 200.00 מ"מ 3.5 ןפוד יבוע ,מ"מ 011 ינוציח רטמ 

םיליבומ 100.80.4 כ"הס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  200.80.4 ק ר פ  ת ת 

וא ר"ממ 5.2X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 4.08.002.0030
5.2X3 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 250.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ 

וא ר"ממ 5.2X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 4.08.002.0040
5.2X5 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 120.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ 

6X5 וא ר"ממ 6X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 4.08.002.0110
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 600.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ 

ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 4.08.002.0190
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ

 150.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ 

ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 4.08.002.0270
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ

 100.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ 

דע ר"ממ 5.2X01 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 4.08.002.0910
5.2X21 תוחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ

 120.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע תולעתב רטמ 

 600.00 ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  4.08.002.1100

תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תפומ 4.08.002.1430
 5.00 ר"ממ 61X5 דע םיכתחב םילבכל םימ רטמ 

תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס 4.08.002.1470
 35.00 ר"ממ 61+52X3 דע םיכתחב םילבכל םימ 'חי 

200.80.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     045 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

5 דע גוס לכמ VK1  לבכל םירוביח תפומ 4.08.002.1510
03 דע דוקיפ לבכ וא ר"ממ 61 דע א"כ םיכילומ
5.2 םיכילומ 02 דע וא ר"ממ 5.1  םיכילומ

 10.00 .ר"ממ 'חי 
םיכילומו םילבכ 200.80.4 כ"הס

ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  300.80.4 ק ר פ  ת ת 
ת ו י נ ב ו 

04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 4.08.003.0010
בצמה תרזחה תוברל מ"ס 09 קמוע מ"ס

 600.00 הדובעה ףוסב ותומדקל רטמ 

לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 4.08.003.0020
תרזחה תוברל מ"ס 09 קמוע ,מ"ס 08 דעו 04

 150.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה רטמ 

קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות 4.08.003.0040
04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל

 100.00 מ"ס רטמ 

קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות 4.08.003.0050
בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל

 50.00 מ"ס 08 דעו 04 לעמ רטמ 

תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות 4.08.003.0070
טלפסא שיבכ תייצח רובע מ"ס 04 בחורב

 120.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 

תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות 4.08.003.0080
תייצח רובע מ"ס 08 דעו מ"ס 04 לעמ בחורב

 120.00 ותומדקל בצמה תרזחהו טלפסא שיבכ רטמ 

ןוטבמ מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ תביצח 4.08.003.0170
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ

 4.00 .רוניצה תוברל ,'ץניא 6 דע רטוקב 'חי 

תוארוה יפל םיידי תדובעב הביצח וא/ו הריפח 4.08.003.0200
 25.00 דבלב בתכב חקפמה ק"מ 

תורטמלו למשח תוחולל המדאב ןוטב תודוסי 4.08.003.0210
,03-ב ןוטבמ םיקוצי ,'מ 1 דע קמועב,תורחא
מ"ס 02 יבועב ילאיצנטופיווקא חטשמ תוברל
'מ 1 לש קחרמבו רטפוקילהב לחומ ןייוזמ ןוטב
םילוורשל תונכהו , חולה לש ףקיהבו תיזחהמ
םילוורש( השירד יפל רטוקבו תומכב םילבכל

 2.00 )דרפנב ודדמיי ק"מ 

300.80.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     046 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

מ"ס 06 דע רטוקב םיימורט הרקב יאת 4.08.003.0260
ןוט 5.21 הסכמ תוברל ,מ"ס 001 דע קמועבו

 12.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט ףקומ 'חי 

קמועבו מ"ס 08 רטוקב םיימורט הרקב יאת 4.08.003.0270
ףקומ ןוט 5.21 הסכמ תוברל מ"ס 521 דע

 5.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי 

קמועבו מ"ס 001 רטוקב םיימורט הרקב יאת 4.08.003.0280
ףקומ ןוט 5.21 הסכמ תוברל מ"ס 051 דע

 2.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי 

דע רטוקב םיימורט הרקב יאתל ריחמ תפסות 4.08.003.0300
 19.00 ןוט 04 הסכמו הרקת  רובע מ"ס 08 'חי 

מ"ס 02 ןפוד יבועב למשח חולל ןוטב תחמוג 4.08.003.0420
קמוע, 'מ 5.1 הבוג,'מ 7.0 יקנ בחור,תוחפל

 2.00 .ןוטב דוסיל ןוגיע תוברל , 'מ 4.0 יקנ 'חי 

םיפסונ ר"מ לכל ןוטב תחמוגל ריחמ תפסות 4.08.003.0430
 1.20 ושרדיש ר"מ 

ןוגגל למשח חולל ןוטב תחמוגל ריחמ תפסות 4.08.003.0440
 2.00 .שרדייש בחור לכבו קמועה לכל ןוטבמ 'חי 

21 הבוגב ינוק לוגע הרואת דומעל ןוטב דוסי 4.08.003.0500
רטמ 8 הבוגב עלוצמ ינוק לוגע דומעל וא 'מ
ללוכ מ"ס 051/001/001 תודימב 03-ב ןוטבמ
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות

 25.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי 

הקיצי רובע ל"נה דוסיה ריחמל תפסות 4.08.003.0510
ינפ לעמ מ"ס 05 דע דוסיה ךשמהל תינבתב

 1.00 'פמוק שיבכה

רבעמ אתל השדח תיעקרק תת תרנצ רוביח 4.08.003.0520
,הריפחה ,ןוקיתה ,חתפה תביצח ללוכ ,םייק

 4.00 'פמוק 'וכו יוסיכה
תוינבו תוקיצי תוריפח 300.80.4 כ"הס

ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  400.80.4 ק ר פ  ת ת 
ה ר ו א ת ל 

רטמ 8 הבוגב קזוחמ עלוצמ ינוק לוגע דומע 4.08.004.0270
תרצות תמגודכ תומלצמל .ת.ש.ר טרדנטסב

 3.00 .ה.ל.פ 'חי 

400.80.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     047 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

רטמ 21 הבוגב קזוחמ עלוצמ ינוק לוגע דומע 4.08.004.0275
תרצות תמגודכ תומלצמל .ת.ש.ר טרדנטסב

 3.00 .ה.ל.פ 'חי 

ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע 4.08.004.0280
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה
21 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב
ט"קמ תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ
תרצותמ וא "תורוא שעג" תרצות ,10050215

 20.00 .רשואמ ע"ש וא  ,".ה.ל.פ" 'חי 

ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תדדוב עורז 4.08.004.0350
תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב
תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל

 2.00 .רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ וא "תורוא שעג" 'חי 

ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז 4.08.004.0360
תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב
,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל

 10.00 .רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ וא "תורוא שעג" תרצות 'חי 

 3.00 .)הרואת יפוג 3 -ל( תשלושמ ךא ל"נכ עורז 'חי  4.08.004.0370

 2.00 .)הרואת יפוג 4 -ל( תעבורמ ךא ל"נכ עורז 'חי  4.08.004.0380
הרואתל תועורזו םידומע 400.80.4 כ"הס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  500.80.4 ק ר פ  ת ת 
ם י ר ז י ב א ו 

ןיירושמ רטסאילופ זגראמ יונב חולל הנבמ 4.08.005.0440
 5.00 ר"מ 07.0 דע 14.0 -מ לדוגב תוחפל 955PI 'חי 

ןיירושמ רטסאילופ זגראמ יונב חולל הנבמ 4.08.005.0460
 2.00 ר"מ 2 דע 1.1 -מ לדוגב תוחפל 955PI 'חי 

1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 1 ז"אמ 4.08.005.0530
 10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי 

3 רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ 4.08.005.0620
 10.00 רפמאוליק 51 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי 

500.80.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     048 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

הנגה םע רפמא 52X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ 4.08.005.0740
לדוגל םאתהב קותינ רשוכו השירד יפל תימרת
לבגומ יתלב קותינ רשוכ(תימרתה הנגהה
10   קותינ רשוכו רפמא 4 דע תימרת הנגהב
,)רפמא 4 לעמ תימרת הנגהב רפמאוליק
תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ
M52P םגד וא,רלימ רנקולק לש MZKP םגד
דנא רכרפש לש 3ATK םגד וא ,ןר'ג ןילרמ לש

 2.00 ע"ש וא,ו ש 'חי 

הנגה םע רפמא 36X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ 4.08.005.0770
52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ,רפמאוליק

 2.00 תנווכתמ 'חי 

CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ 4.08.005.1210
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ טלוו 032
,תוחפל תולועפ ןוילימל רפמא 52 דע לש ףוצר

 5.00 םינוש םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב 'חי 

םע CAV 032 דע חתמל לילס ילעב םירסממ 4.08.005.1370
דע חתמב רפמא 5 םינוש םיגוס םיעגמ 4

 10.00 טלוו CAV 032 'חי 

והשלכ גוסמ דוקיפ רסממל ריחמ תפסות 4.08.005.1410
 10.00 .)השירד יפל( והשלכ CD חתמב לעופה לילסל 'חי 

תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ ירסממ 4.08.005.1560
 6.00 )שרדייכ( רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי 

תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטוק 4 תחפ ירסממ 4.08.005.1570
 2.00 )שרדייכ( רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי 

הסכמ תוברל ,חולב תועוקש DEL ןומיס תורונ 4.08.005.1760
 3.00 מ"מ 22 רטוקב תגרבתמ תינועבצ השדעמ 'חי 

דע 36 -מ חכ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות 4.08.005.1960
 1.00 םייק למשח חולב רפמא 001 'חי 

םינקתומ ילארשי םגד רפמא 61X3 עקת יתב 4.08.005.2010
 15.00 יטרדנטס ספ לע חולב 'חי 

"RYG & SIDNAL" תמגודכ ימונורטסא ןועש 4.08.005.2140
 1.00 .ע"ש וא BZK 12 םגד 'חי 

'א 23 דע םרזל יזאפ דח CRH םיכיתנ קתנמ 4.08.005.2170
 1.00 .םיכיתנ םע 'חי 

 5.00 םיבצמ 4 יבטק דח דוקיפ ררוב 'חי  4.08.005.3000
500.80.4 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: חניון 15,22,46  .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     049 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

,"רדיינש" תרצותמ DI-002 םגד הרואת רקב 4.08.005.3010
 1.00 חולה ןפודב ןקתומ רוא ןשייח ללוכ 'חי 

םירזיבאו למשח תוחול 500.80.4 כ"הס

ם י ס נ פ  700.80.4 ק ר פ  ת ת 

תוקידבב ודמעיו ורצויי הקלדהה דויצו םיסנפה
.הנורחאה ותרודהמב 02 - י"ת ילארשיה ןקתה
הנמ תקידב םיללוכ דויצהו םיסנפה יריחמ
תקידבו ןרציה לעפמב קפוסמה חולשמהמ
תוירחאה .חקפמה תשירד יפל חטשב תומיא
,תוחפל םינש 01-ל היהת הרואתה ףוגל
םינש 5 ךשמל היהת הקלדהה דויצל תוירחא
. תוחפל

DEL םגד תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג 4.08.007.0010
2-OECET תרצותמ REDERHCS )קוויש
הפולח( וא ,W081 DEL ,K0004 )"טייליטיס"
RN 07L27-QETIVIC םגד הרואת ףוג )ל"נל
קוויש( HT W251 DELNRO תרצותמ

 45.00 )"דריל ץינייטש" 'חי 
םיסנפ 700.80.4 כ"הס

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  800.80.4 ק ר פ  ת ת 

םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא 4.08.008.0060
'מ 3 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ

ןוטב תחוש תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת
םע מ"ס 05 קמועבו מ"ס 06 רטוקב םורט

 5.00 קזוח ןוט 5.21  ןוטב הסכמ 'חי 

5.1 לכל הקראה תדורטקלאל ריחמ תפסות 4.08.008.0070
תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטומ לש םיפסונ א"מ
,עקרקב תיכנא םיעוקתה מ"מ 91 רטוקב

 5.00 םיוולנה םירזיבאה לכ תוברל 'חי 

אלש תודובעב יאלמשח לש י'גרב הדובע תעש 4.08.008.0080
עצוממ ריחמה .תויומכה בתכב וללכנ

 40.00 רזועו ךמסומ יאלמשחל ע"ש 

דע הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קוריפ 4.08.008.0090
דומעה תרבעהו  ,דוסיה תריבש ללוכ ,רטמ 01

 5.00 'פמוק )רתאב( ןימזמה ןסחמל
תונגהו תוקראה 800.80.4 כ"הס

למשח ינקתמ 80.4 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     050 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.4 ק ר פ 

י נ ב א ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  100.04.4 ק ר פ  ת ת 
ה פ ש 

הקפסא םיללוכ הז קרפב םיטנמלאה לכ
הנקתהו

ןבלמ ,מ"ס 6 יבוע תובלתשמ םינבאב ףוציר 4.40.001.0020
לש  ,מ"ס  02/02 עוביר  ,מ"ס  02/01
,ינועבצ וא/ו רופא רמג ,ע"ש וא ןייטשרקא

 1000.00 הנקתהו הקפסא-  מ"ס 4 יבוע לוח עצמ תוברל ר"מ 

71/52/001 תודימב םורט ןוטבמ הפש ינבא 4.40.001.0040
 650.00 )ןוטבמ בגו דוסי  ללוכ( מ"ס רטמ 

מ"ס 01/02/001 תודימב םורט ןוטבמ ןג ינבא 4.40.001.0050
 300.00 )ןוטבמ בגו דוסי ללוכ( רטמ 

תודימב םורט ןוטבמ )רבעמ( תכמנומ ןבא 4.40.001.0070
 50.00 )ןוטבמ בגו דוסי ללוכ( מ"ס 51/32/05 רטמ 

םע( עבצ םע ןווגב,םירוויעל ןומיס ןבא ףוציר 4.40.001.0090
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב

 50.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ 
הפש ינבאו ףוציר תודובע 100.04.4 כ"הס

רתאה חותיפ 04.4 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     051 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  44.4 ק ר פ 

ת ו ר ד ג  100.44.4 ק ר פ  ת ת 

2 הבוגב מ"מ 5.4 רטוק תיטרדנטס תשר רדג 4.44.001.0080
 620.00 'מ רטמ 

תורדג 100.44.4 כ"הס

םירעשו תורדג 44.4 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     052 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ו ל ס מ ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.4 ק ר פ 

ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  000.15.4 ק ר פ  ת ת 

0.15 קרפ תת

דויצה תלבוהו ליעפמ ללוכ ינכמ דויצל ריחמ
רתאה מ/ל
תוימוי תודובע 000.15.4 כ"הס

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.15.4 ק ר פ  ת ת 
ק ו ר י פ ו 

 1000.00 רקעמ רמוחב םיבשע תרבדה ר"מ  4.51.001.0010

תוברל( מ"ס  02 דע קמועל םיחטש ףושיח 4.51.001.0020
)מ"ס 01 דע עזג יבועב םיצעו םיחיש תריקע
רשואמ הכיפש םוקמל רמוחה קוליס תוברל

 3300.00 הכיפש תרגא םולשת ללוכ ר"מ 

 300.00 םייק טלפסא הצק )רוסינ( ךותיח רטמ  4.51.001.0030

רמוחה קוליס ללוכ  טלפסא תובכש קוריפ 4.51.001.0040
 500.00 רשואמ הכיפש םוקמל ר"מ 

ללוכ גוס לכמ םימייק םיאתו תוחוש קורפ 4.51.001.0050
 3.00 רשואמ הכיפש םוקמל קוליס 'חי 

 1000.00 .מ"ס 6 - 0 לש ללוכ קמועל ףוצריק ר"מ  4.51.001.0080

 15.00 ןנכותמ הבוגל גוס לכמ תוחוש הבוג תמאתה 'חי  4.51.001.0170

םוקמל םימייק םיטלשו םירורמת קוליסו קורפ 4.51.001.0200
 10.00 רשואמ הכיפש 'חי 

קוריפו הנכה תודובע 100.15.4 כ"הס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  200.15.4 ק ר פ  ת ת 

18500.00 רופחה רמוחה קוליסו  חטשב  הריפח ק"מ  4.51.002.0010

יולימ וא ץוחבמ אבומ ררבנ רמוחמ יולימ 4.51.002.0040
רקובמ קודיה ללוכ ,אבומ םוטא יטרניא רמוחמ
תולעת , םישיבכב - מ"ס 02 דע לש תובכשב
תחתמו )עקרק תפלחה( םימ יריבעמל

 3300.00 .דחואימה טרפמה תשירדל םאתהב .תודוסיל ק"מ 

ילגר שבכמב תיתסרח עקרקב תיתש קודיה 4.51.002.0060
 3300.00 .דחואימה טרפמה תשירדל םאתהב .שבכ ר"מ 

200.15.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     053 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

שושיג ךרוצל )'מ 5.2 קמוע דע( הריהז הריפח 4.51.002.0110
תויתשת ,םילבכ ,םילוורש תרנצ יוליגל
וניאש חטשב ,םימייק םייעקרק-תת םינקתמו

םייקה בצמה תרזחה  ללוכ טלפסא הפוצמ
 200.00 .רשואמ הכיפש רתאל רמוח ףדוע קוליסו רטמ 

רפע תודובע 200.15.4 כ"הס

ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  300.15.4 ק ר פ  ת ת 

ללוכ הנתשמ וא דיחא יבועב 'א גוס עצמ 4.51.003.0010
02 דע לש תובכשב קדוהמ םיילוש תמלשה

 3000.00 מ"ס ק"מ 

 7700.00 םייק עצמ קודיהו דוביע ר"מ  4.51.003.0020
םיעצמ תודובע 300.15.4 כ"הס

ם י ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  400.15.4 ק ר פ  ת ת 

0.1 רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 4.51.004.0010
11000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ 

3.0 רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ 4.51.004.0020
 3300.00 ר"מ/ג"ק ר"מ 

גוריד תפופצ 1"  תרשקמ תבורעתמ הבכש 4.51.004.0140
 3300.00 מ"ס 6 יבועב ר"מ 

ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב 4.51.004.0170
11000.00 מ"ס 4 יבועב "4/3 ר"מ 

םיטלפסא תודובע 400.15.4 כ"הס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  600.15.4 ק ר פ  ת ת 

001 הבוג מ"ס 62 רטוק בכרל לילג םוסחמ 4.51.006.0010
 100.00 ע"ש וא "ןמפלוו" םגד סוסיב ללוכ מ"ס 'חי 

תונוש תודובע 600.15.4 כ"הס

ר ו ר מ ת  ,ט ו ל י ש  700.15.4 ק ר פ  ת ת 
ה ע י ב צ ו 

דומע ללוכ ןיעידומ ,הירוה ,הרהזא ירורמת 4.51.007.0060
ןוטב דוסיו מ"מ  2.2  ןפוד  יבוע  3" רטוקב
טלוב דומעה .מ"ס 04/04/04 תודימב 02-ב

 30.00 'מ 5.2 'חי 

 1000.00 .אלמ ןבל מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  4.51.007.0100

700.15.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     054 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

05 בחורב הייצח ירבעמ וא הריצע יווק תעיבצ 4.51.007.0120
 100.00 מ"ס ר"מ 

 40.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  4.51.007.0130

 20.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  4.51.007.0140

 600.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  4.51.007.0150
העיבצו רורמת ,טוליש 700.15.4 כ"הס

םילולסמו םישיבכ תלילס 15.4 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     055 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ ו  ל ו ע ת  75.4 ק ר פ 

ז ו ק י נ ו  ל ו ע ת  100.75.4 ק ר פ  ת ת 

יולימו החנה , הריפח תללוכ הדובעה : הרעה
תרזחה( תיתש הבוג דע רופחה רמוחב רזוח
.)ותומדקל בצמה

ףסונ קמוע 'מ 1 לכ רובע %01 תפסות : הרעה
'מ 52.3 לעמ

דרפנב ומלושי ןוטב תפיטעו הזר ןוטב : הרעה

קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ 4.57.001.0040
 40.00 2.75 רטמ 

קמוע דעו 'מ 52.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ 4.57.001.0070
 110.00 1.75 רטמ 

קמוע דעו 'מ 52.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ 4.57.001.0120
 110.00 1.75 רטמ 

תוימורט תוילוחמ תעבורמ הרקב תחוש 4.57.001.0400
הסכמו עוקיש את םע 'מ 1*1 םינפ תודימב
לכו הכירד יבלש 004D ןיממ 05 רטוק ב.ב

 7.00 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב םירזיבאה 'חי 
זוקינו לועת 100.75.4 כ"הס

זוקינו לועת 75.4 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     056 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  85.4 ק ר פ 

ש א  י ו ב י כ  'ע מ  100.85.4 ק ר פ  ת ת 
)ה מ ו ד א (

דע בחורב תועוצרב םייק טלפסא קוריפו רוסינ 4.58.001.0010
 150.00 תרנצ תולעתל מ"ס 09 רטמ 

יפל לכה ,קודיהו רוזיפ תוברל טלפסא שודיח 4.58.001.0020
 140.00 מ"טמה תויחנה ר"מ 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 4.58.001.0030
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 052 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 850.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 4.58.001.0040
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 002 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 400.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 4.58.001.0050
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 061 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 50.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

EPDH רוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא 4.58.001.0060
תרבח לש 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד בלוצמ
דע לש קמועב מ"מ 011 רטוקב ע"ווש וא ןלוג
םישורדה ךותירה ירזיבא ללכ ללוכ ,'מ 57.1

 20.00 מ"טמב םושר רשא לכו ,תוינכותה עוציבל רטמ 

01" רטוקב הדלפ יושע יליע םימ למג עוציב 4.58.001.0070
תותשק ,הדלפל בלוצמ EPDH  רבעמ ללוכ
,םינוש םיחפס ,תרנצ יעטק ,תויופעתסהו

ןוטבמ ןוגיע קולב ,העיבצ ,םיכותיר ,םינגוא
תודובעה רתי לכו עקרקל תחתמ תיוזב
ללוכ אל( 'טרפה תינכות יפל תושרדנה
לא ,ריווא ימותסש ,םיפוגמ ןוגכ םירזיבא
טרופמכו ,תינכת יפ לע )םימ ידמו םירזוח

 1.00 'פמוק מ"טמב

100.85.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     057 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

8" רטוקב הדלפ יושע יליע םימ למג עוציב 4.58.001.0080
תותשק ,הדלפל בלוצמ EPDH  רבעמ ללוכ
,םינוש םיחפס ,תרנצ יעטק ,תויופעתסהו

ןוטבמ ןוגיע קולב ,העיבצ ,םיכותיר ,םינגוא
תודובעה רתי לכו עקרקל תחתמ תיוזב
ללוכ אל( 'טרפה תינכות יפל תושרדנה
לא ,ריווא ימותסש ,םיפוגמ ןוגכ םירזיבא
טרופמכו ,תינכת יפ לע )םימ ידמו םירזוח

 1.00 מ"טמב 'חי 

לאפר תרצותמ זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 4.58.001.0090
יושע ריצ םע 01" רטוקב ע"ווש וא SRT םגד
,םיידגנ םינגואו םינוגיע ,L613 מ"בלפ
טרופמכ לכהו תיעקרק תת וא תיליע הנקתהב

 2.00 מ"טמב 'חי 

לאפר תרצותמ זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 4.58.001.0100
יושע ריצ םע 8" רטוקב ע"ווש וא SRT םגד
,םיידגנ םינגואו םינוגיע ,L613 מ"בלפ
טרופמכ לכהו תיעקרק תת וא תיליע הנקתהב

 1.00 מ"טמב 'חי 

וא D-050 י.ר.א תרצות 3" ריווא םותסש 4.58.001.0110
םיחפס  3" זירט ףוגמ ללוכ ןגואמ ע"ווש
וקל רוביח,םיכותיר ,תוגרבה ,ףקזו םינגוא

 1.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תומלשב 'חי 

וא D-050 י.ר.א תרצות 2" ריווא םותסש 4.58.001.0120
םיחפס  2" ירודכ ףוגמ ללוכ ןגואמ ע"ווש
וקל רוביח,םיכותיר ,תוגרבה ,ףקזו םינגוא

 1.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תומלשב 'חי 

)תרזוח המירז ענומ( ח"זמ תבכרהו הקפסא 4.58.001.0130
,םינגואב רבוחמ 01" רטוקב הקיצי לזרבמ
ע"ווש וא ירא תרצות םיידגנ םינגוא ללוכ

 1.00 מ"טמהו תוינכתה י"פע רטוקב 'חי 

,4" רטוקב הסינכו 3" האיצי לעב שא יוביכ זרב 4.58.001.0140
וא "סמופ" תרצות ,4" הריבש ןקתמ ללוכ
הדש תושר י"ע רשואמ ע"ווש וא "לאפר"
ירבחמ ,םינגוא , 4" רטוקב ףקז ללוכ .הפועתה
,תומלשב ןוטבמ ,ןוגיע שוג ,םיחפס ,ץרוטש

 5.00 'פמוק טרפל םאתהב יפל לכהו

רווע ןגואו ןגוא תועצמאב רוניצ הצק תריגס 4.58.001.0150
,סדנהמה תייחנה וא תינכותה פ"ע 8" רטוקב

 1.00 מ"טמב טרופמכ 'חי 

100.85.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חניון 15,22,46  .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     058 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

ןנכותמ םימ וק תורבחתה רובע םולשת תפסות 4.58.001.0160
וא םימ וקל בלוצמ EPDH יושע מ"מ 061
תודובעה ללכ ללוכ ,6" רטוקב םייק םימ רזיבא

 1.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תושורדה 'חי 

, טרדנטס טרפ יפ לע 3" הדלפמ ןומיס דומע 4.58.001.0170
,חקפמה תארוה וא תוינכותה יפ לע םוקימב

 5.00 מ"טמב טרופמכ לכהו 'חי 

יפלו שורדה לכ ללוכ ,רונצל הכימת לגר 4.58.001.0180
 4.00 מ"טמב טרופמכ לכהו ,תוינכתה 'חי 

תרדסה ללוכ ,וקוריפו םייק טנרדיה לוטיב 4.58.001.0190
תוברל ,ותומדקל בצמה תרזחהו תרנצה
תייחנה יפל עוצבל ,ןימזמה גיצנל ותרבעה

 1.00 'פמוק מ"טמב טרופמכ לכהו ,בתכב סדנהמה

תורוניצ םע DDH שימג יקפוא חודיק 4.58.001.0200
,קמוע לכב ,מ"מ 553 רטוק עקרקב ,ןליתאילופ
םלשומ עוציבל ,'דכו חודיק יפדוע יוניפ תוברל
.הז ףיעסב םילולכ אל תורוניצ ,חודיקה לש

 100.00 תוינכתבו מ"טמב טרופמכ עצבתת הדובעה רטמ 

תרנצ תלחשה רובע יקפוא חודיקל תפסות 4.58.001.0210
לוורשב 052 רטוק )דרפנב דדמנה( ןליתאילופ
קחרמ תורמוש תועבט תוברל ,חודיקה

 100.00 תווצקה תמיתסו רטמ 

גוסמ ןליתאילופ תורוניצ לש )דבלב( הקפסא 4.58.001.0220
EPDH 001 תמגודכ-EP )עוציבל )01 גרד

 100.00 553 רטוק ,שימג חודיק רטמ 
)המודא( שא יוביכ 'עמ 100.85.4 כ"הס

ב ו י ב  'ע מ  200.85.4 ק ר פ  ת ת 

לכב תמייק החוש לש הרקת הבוג תמאתה 4.58.002.0010
חותיפל םאתהב ליעפ ,םייק בויב וק לע רטוק

 5.00 'פמוק מ"טמב טרופמכ לכה ,שרפה 'מ 1 דע ,ידיתעה
בויב 'עמ 200.85.4 כ"הס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  300.85.4 ק ר פ  ת ת 

תת םיווקו םינקתמ יוליגל שושיג תוריפח 4.58.003.0010
 25.00 םיידי תדובעב םייעקרק ק"מ 

טרופמכ EDAM SA  תוינכת תשגהו תנכה 4.58.003.0020
 1.00 'פמוק מ"טמב

תונוש תודובע 300.85.4 כ"הס

בויבו םימ תודובע 85.4 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     059 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

64 ןוינח 4 הנבמ

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ו ל כ  א ל ש  ם י פ ס ו נ  ם י פ י ע ס  09.4 ק ר פ 
ת ר ג ס מ  ה ז ו ח ב 

,ם י ש י ב כ  ם ו ח ת  010.09.4 ק ר פ  ת ת 
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע ו  ז ו ק י נ 

תזקנמ יולימ תבכש רובע אבומ יולימ רמוח 4.90.010.0010
תשירדל םאתהב .מ"ס 51 יבועב לוחמ

 500.00 .דחואימה טרפמה ק"מ 

תויקפוא )S.B.S( ירמוטסלא ןמוטיב תועירי 4.90.010.0040
ינקתמל רוביח ללוכ ,מ''מ 0.3 ילנימונ יבועב

 3300.00 םינבמ וא/ו תיתשת ר"מ 

תויכנא )S.B.S( ירמוטסלא ןמוטיב תועירי 4.90.010.0050
רטמ 5.2 קמועלו ,מ''מ 0.2 ילנימונ יבועב
טנמצב בצוימ לוחב רזוח יולימ תוברל
ללוכ דחואימה טרפמה תשירד יפל

 300.00 .םינבמ וא/ו תיתשת ינקתמל רוביח רטמ 

קמועבו מ"ס 73/67 תודימב ישאר הטילק את 4.90.010.0060
1 תותשר רפסמ , הפש ןבא אלל 'מ 52.1

 8.00 .)ןוט 004D )04  ןיממ תרגסמו 'חי 

ןוטבמ/םיימורט ןוטב יביכרמ ידיצ הטילק את 4.90.010.0070
מ''ס 87X84 וא 08X54 תודימב רתאב קוצי

קמועב דצ ןבאו לזרב תקצימ תינבלמ תשר םע
 8.00 לולכמ 'מ 1 דע

וא( םייק זוקינ וק לע החוש תיינב רובע תפסות 4.90.010.0090
 1.00 )םייק םימ ריבעמל תורבחתה 'חי 

רפע תודובעו זוקינ ,םישיבכ םוחת 010.09.4 כ"הס

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09.4 כ"הס

64 ןוינח 4 כ"הס
קובץ: חניון 15,22,46  .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018 )זוכיר( טלפמוק יריחמב זרכמ
דף מס':     060 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

כ"הס
51 ןוינח  1 הנבמ 

הרואתל  למשח תודובע 80 קרפ 

םיליבומ 100.80 קרפ תת 

םיכילומו םילבכ 200.80 קרפ תת 

תוינבו תוקיצי תוריפח 300.80 קרפ תת 

הרואתל תועורזו םידומע 400.80 קרפ תת 

םירזיבאו למשח תוחול 500.80 קרפ תת 

םיסנפ 700.80 קרפ תת 

תונגהו תוקראה 800.80 קרפ תת 

הרואתל  למשח תודובע 80 כ"הס 

רתאה חותיפ 04 קרפ 

הפש ינבאו ףוציר תודובע 100.04 קרפ תת 

רתאה חותיפ 04 כ"הס 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 קרפ 

תוימוי תודובע 000.15 קרפ תת 

קוריפו הנכה תודובע 100.15 קרפ תת 

רפע תודובע 200.15 קרפ תת 

םיעצמ תודובע 300.15 קרפ תת 

םיטלפסא תודובע 400.15 קרפ תת 

העיבצו רורמת ,טוליש 700.15 קרפ תת 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס 

זוקינו לועת 75 קרפ 

זוקינו לועת 100.75 קרפ תת 

זוקינו לועת 75 כ"הס 

קובץ: חניון 15,22,46  .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     061 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

כ"הס
בויבו םימ תודובע 85 קרפ 

)הלוחכ( םיריפש םימ 'עמ 100.85 קרפ תת 

)המודא( שא יוביכ 'עמ 200.85 קרפ תת 

בויב 'עמ 300.85 קרפ תת 

תונוש תודובע 400.85 קרפ תת 

בויבו םימ תודובע 85 כ"הס 

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 קרפ 

רפע תודובעו זוקינ ,םישיבכ םוחת 010.09 קרפ תת 

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 כ"הס 
51 ןוינח  1 כ"הס 

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 הנבמ 

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ 

1.2 קרפ תת 100.20 קרפ תת 

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס 

רתאה חותיפ 04 קרפ 

הפש ינבאו ףוציר תודובע 100.04 קרפ תת 

רתאה חותיפ 04 כ"הס 

םירעשו תורדג 44 קרפ 

תורדג 100.44 קרפ תת 

םירעש 300.44 קרפ תת 

םירעשו תורדג 44 כ"הס 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 קרפ 

תוימוי תודובע 000.15 קרפ תת 

קוריפו הנכה תודובע 100.15 קרפ תת 

רפע תודובע 200.15 קרפ תת 

םיעצמ תודובע 300.15 קרפ תת 

םיטלפסא תודובע 400.15 קרפ תת 

קובץ: חניון 15,22,46  .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     062 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

כ"הס
תונוש תודובע 600.15 קרפ תת 

העיבצו רורמת ,טוליש 700.15 קרפ תת 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס 

זוקינו לועת 75 קרפ 

זוקינו לועת 100.75 קרפ תת 

זוקינו לועת 75 כ"הס 

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 קרפ 

רפע תודובעו זוקינ ,םישיבכ םוחת 010.09 קרפ תת 

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 כ"הס 
51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 כ"הס 

22 ןוינח 3 הנבמ 

למשח ינקתמ 80 קרפ 

םיליבומ 100.80 קרפ תת 

םיכילומו םילבכ 200.80 קרפ תת 

תוינבו תוקיצי תוריפח 300.80 קרפ תת 

הרואתל תועורזו םידומע 400.80 קרפ תת 

םירזיבאו למשח תוחול 500.80 קרפ תת 

םיסנפ 700.80 קרפ תת 

תונגהו תוקראה 800.80 קרפ תת 

למשח ינקתמ 80 כ"הס 

רתאה חותיפ 04 קרפ 

הפש ינבאו ףוציר תודובע 100.04 קרפ תת 

רתאה חותיפ 04 כ"הס 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 קרפ 

תוימוי תודובע 000.15 קרפ תת 

קוריפו הנכה תודובע 100.15 קרפ תת 

רפע תודובע 200.15 קרפ תת 

קובץ: חניון 15,22,46  .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     063 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

כ"הס
םיעצמ תודובע 300.15 קרפ תת 

םיטלפסא תודובע 400.15 קרפ תת 

תונוש תודובע 600.15 קרפ תת 

העיבצו רורמת ,טוליש 700.15 קרפ תת 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס 

זוקינו לועת 75 קרפ 

זוקינו לועת 100.75 קרפ תת 

זוקינו לועת 75 כ"הס 

בויבו םימ תודובע 85 קרפ 

)הלוחכ( םיריפש םימ 'עמ 100.85 קרפ תת 

)המודא( שא יוביכ 'עמ 200.85 קרפ תת 

ןיחלוק 'עמ 300.85 קרפ תת 

תונוש תודובע 400.85 קרפ תת 

בויבו םימ תודובע 85 כ"הס 

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 קרפ 

רפע תודובעו זוקינ ,םישיבכ םוחת 010.09 קרפ תת 

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 כ"הס 
22 ןוינח 3 כ"הס 

64 ןוינח 4 הנבמ 

למשח ינקתמ 80 קרפ 

םיליבומ 100.80 קרפ תת 

םיכילומו םילבכ 200.80 קרפ תת 

תוינבו תוקיצי תוריפח 300.80 קרפ תת 

הרואתל תועורזו םידומע 400.80 קרפ תת 

םירזיבאו למשח תוחול 500.80 קרפ תת 

םיסנפ 700.80 קרפ תת 

קובץ: חניון 15,22,46  .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     064 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

כ"הס
תונגהו תוקראה 800.80 קרפ תת 

למשח ינקתמ 80 כ"הס 

רתאה חותיפ 04 קרפ 

הפש ינבאו ףוציר תודובע 100.04 קרפ תת 

רתאה חותיפ 04 כ"הס 

םירעשו תורדג 44 קרפ 

תורדג 100.44 קרפ תת 

םירעשו תורדג 44 כ"הס 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 קרפ 

תוימוי תודובע 000.15 קרפ תת 

קוריפו הנכה תודובע 100.15 קרפ תת 

רפע תודובע 200.15 קרפ תת 

םיעצמ תודובע 300.15 קרפ תת 

םיטלפסא תודובע 400.15 קרפ תת 

תונוש תודובע 600.15 קרפ תת 

העיבצו רורמת ,טוליש 700.15 קרפ תת 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס 

זוקינו לועת 75 קרפ 

זוקינו לועת 100.75 קרפ תת 

זוקינו לועת 75 כ"הס 

בויבו םימ תודובע 85 קרפ 

)המודא( שא יוביכ 'עמ 100.85 קרפ תת 

בויב 'עמ 200.85 קרפ תת 

תונוש תודובע 300.85 קרפ תת 

בויבו םימ תודובע 85 כ"הס 

קובץ: חניון 15,22,46  .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     065 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

כ"הס
תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 קרפ 

רפע תודובעו זוקינ ,םישיבכ םוחת 010.09 קרפ תת 

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 כ"הס 
64 ןוינח 4 כ"הס 

קובץ: חניון 15,22,46  .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     066 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

כ"הס
51 ןוינח  1 הנבמ 

הרואתל  למשח תודובע 80 קרפ 

רתאה חותיפ 04 קרפ 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 קרפ 

זוקינו לועת 75 קרפ 

בויבו םימ תודובע 85 קרפ 

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 קרפ 

51 ןוינח  1 כ"הס 

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 הנבמ 

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ 

רתאה חותיפ 04 קרפ 

םירעשו תורדג 44 קרפ 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 קרפ 

זוקינו לועת 75 קרפ 

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 קרפ 

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 כ"הס 

22 ןוינח 3 הנבמ 

למשח ינקתמ 80 קרפ 

רתאה חותיפ 04 קרפ 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 קרפ 

זוקינו לועת 75 קרפ 

בויבו םימ תודובע 85 קרפ 

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 קרפ 

22 ןוינח 3 כ"הס 

64 ןוינח 4 הנבמ 

למשח ינקתמ 80 קרפ 

רתאה חותיפ 04 קרפ 

קובץ: חניון 15,22,46  .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     067 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

כ"הס
םירעשו תורדג 44 קרפ 

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 קרפ 

זוקינו לועת 75 קרפ 

בויבו םימ תודובע 85 קרפ 

תרגסמ הזוחב םילולכ אלש םיפסונ םיפיעס 09 קרפ 

64 ןוינח 4 כ"הס 

קובץ: חניון 15,22,46  .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



18/01/2018
דף מס':     068 64 ןוינחו 22 ןוינח ,יפקיה שיבכ ,51 ןוינח

כ"הס
51 ןוינח  1 הנבמ 

51 ןוינח לש יפקיה שיבכ 2 הנבמ 

22 ןוינח 3 הנבמ 

64 ןוינח 4 הנבמ 

כ"הס
 יללכ כ"הס 

מ"עמ %71 

מ"עמ ללוכ כ"הס 

____________  _______________________________
ךיראת    ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

קובץ: חניון 15,22,46 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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